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กองนโยบายและแผน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561



แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2561-2564

ปรัชญา

วิสัยทัศน 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ 

(Sustainable Survivability Based on Quality Management) 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และ
การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน

เปาประสงค 
บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิ

วิชาชีพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลอง
 กับแนวทางการพัฒนา
 กำลังคนของประเทศ
2. สงเสริมหลักสูตรอัตลักษณ
 สูความเปนเลิศ
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
 ที่สะทอนภาพลักษณ
 ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
 ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มี
ทักษะสนองตอโลกอนาคต 

และเปนพลเมืองที่ดี

เปาประสงค 
บัณฑิตมีคุณภาพและ

มีความสำเร็จในการทำงาน
และการดำรงชีวิต

1. พัฒนาระบบการคัดเลือก
 นักศึกษาเขาศึกษาตอ
2. ปรับปรุงรูปแบบและ
 กระบวนการจัดการเรียนรู
 ที่สอดคลองกับโลกยุคดิจิทัล
3. ยกระดับทักษะและสมรรถนะ
 ในการทำงานของบัณฑิต
4. เสริมสรางการเปนพลเมือง
 ที่ดีและอยูรอดไดในสังคม
 อยางมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำ
ไปใชใหเกิดประโยชน

อยางเปนรูปธรรม

เปาประสงค 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 
และการตอยอดองคความรูเชิง

วิชาการอยางเปนรูปธรรม

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยบน
 พื้นฐานอัตลักษณและความ
 เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพรองคความรูจากงาน
 วิจัยสูสาธารณะเพื่อการนำไป
 ตอยอดทางวิชาการ
3. นำองคความรู เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมจากการวิจัยไป
 ขยายผลตอยอดเชิงพาณิชย
4. นำองคความรู เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมจากงานวิจัย 
 ไปถายทอดสูมหาวิทยาลัย 
 ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตรที่ 4
การบริการวิชาการ

บนพื้นฐานความตระหนัก
ในความรับผิดชอบตอสังคม

เปาประสงค 
ชุมชนและสังคมไดรับการ
พัฒนาจากการใหบริการ
วิชาการบนฐานความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

1. สงเสริมการบริการวิชาการ
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ชุมชนและสังคมใหเกิด
 ความเขมแข็งอยางยั่งยืน
2. สนับสนุนการมีสวนรวม
 ของผูมีสวนไดสวนเสีย
 ในการใหบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สูความเปนเลิศ

เปาประสงค 
บุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานอยาง
มีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ 
และมุงมั่นสรางผลงานที่มีคุณคา

แกมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาระบบการบริหาร
 บุคลากรท่ีสนับสนุนตอทิศทาง
 การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 ใหพรอมสำหรับโลกอนาคต
3. สงเสริมความรักและผูกพัน
 ตอองคกรเพื่อรักษาบุคลากร
 คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ

เปาประสงค 
การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

ภายใตหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
 จัดการและระบบธรรมาภิบาล
 ที่สอดคลองกับบริบท
 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการ
 สื่อสารและการตัดสินใจ
 ที่มีประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อ
 สนับสนุนการเรียนรูอยาง
 สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 7
การเสริมสรางความเขมแข็ง

และอยูรอดอยางยั่งยืน
ดวยการแสวงหารายได

เปาประสงค 
มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร
ที่เพียงพอตอการพัฒนา

เพื่อบรรลุตามแผนที่กำหนด

1. บริหารจัดการการใช
 ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 และประสิทธิผล
2. ยกระดับความเขมแข็งของ
 กิจการพิเศษเพื่อเปนแหลง
 เรียนรูและจัดหารายได
3. จัดหารายไดจากความ
 เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
 และทรัพยากรที่มีอยู

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564
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ปรัชญา

วิสัยทัศน 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ 

(Sustainable Survivability Based on Quality Management) 

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และ
การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต
2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน

เปาประสงค 
บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิ

วิชาชีพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลอง
 กับแนวทางการพัฒนา
 กำลังคนของประเทศ
2. สงเสริมหลักสูตรอัตลักษณ
 สูความเปนเลิศ
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
 ที่สะทอนภาพลักษณ
 ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
 ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มี
ทักษะสนองตอโลกอนาคต 

และเปนพลเมืองที่ดี

เปาประสงค 
บัณฑิตมีคุณภาพและ

มีความสำเร็จในการทำงาน
และการดำรงชีวิต

1. พัฒนาระบบการคัดเลือก
 นักศึกษาเขาศึกษาตอ
2. ปรับปรุงรูปแบบและ
 กระบวนการจัดการเรียนรู
 ที่สอดคลองกับโลกยุคดิจิทัล
3. ยกระดับทักษะและสมรรถนะ
 ในการทำงานของบัณฑิต
4. เสริมสรางการเปนพลเมือง
 ที่ดีและอยูรอดไดในสังคม
 อยางมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำ
ไปใชใหเกิดประโยชน

อยางเปนรูปธรรม

เปาประสงค 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม 
และการตอยอดองคความรูเชิง

วิชาการอยางเปนรูปธรรม

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยบน
 พื้นฐานอัตลักษณและความ
 เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
2. เผยแพรองคความรูจากงาน
 วิจัยสูสาธารณะเพื่อการนำไป
 ตอยอดทางวิชาการ
3. นำองคความรู เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมจากการวิจัยไป
 ขยายผลตอยอดเชิงพาณิชย
4. นำองคความรู เทคโนโลยี 
 และนวัตกรรมจากงานวิจัย 
 ไปถายทอดสูมหาวิทยาลัย 
 ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตรที่ 4
การบริการวิชาการ

บนพื้นฐานความตระหนัก
ในความรับผิดชอบตอสังคม

เปาประสงค 
ชุมชนและสังคมไดรับการ
พัฒนาจากการใหบริการ
วิชาการบนฐานความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

1. สงเสริมการบริการวิชาการ
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ชุมชนและสังคมใหเกิด
 ความเขมแข็งอยางยั่งยืน
2. สนับสนุนการมีสวนรวม
 ของผูมีสวนไดสวนเสีย
 ในการใหบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สูความเปนเลิศ

เปาประสงค 
บุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานอยาง
มีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ 
และมุงมั่นสรางผลงานที่มีคุณคา

แกมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาระบบการบริหาร
 บุคลากรท่ีสนับสนุนตอทิศทาง
 การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
 ใหพรอมสำหรับโลกอนาคต
3. สงเสริมความรักและผูกพัน
 ตอองคกรเพื่อรักษาบุคลากร
 คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ

เปาประสงค 
การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

ภายใตหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบกลไกการบริหาร
 จัดการและระบบธรรมาภิบาล
 ที่สอดคลองกับบริบท
 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการ
 สื่อสารและการตัดสินใจ
 ที่มีประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อ
 สนับสนุนการเรียนรูอยาง
 สรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่ 7
การเสริมสรางความเขมแข็ง

และอยูรอดอยางยั่งยืน
ดวยการแสวงหารายได

เปาประสงค 
มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร
ที่เพียงพอตอการพัฒนา

เพื่อบรรลุตามแผนที่กำหนด

1. บริหารจัดการการใช
 ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 และประสิทธิผล
2. ยกระดับความเขมแข็งของ
 กิจการพิเศษเพื่อเปนแหลง
 เรียนรูและจัดหารายได
3. จัดหารายไดจากความ
 เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
 และทรัพยากรที่มีอยู

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564
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Ǿ ÊÔ µ

3



ปรัชญา
มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็ง

ในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน
บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ

(Sustainable Survivability
Based on Quality Management)

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ
โดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย 
อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาล
และสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนา
เพื่อความเปนเลิศ บนพื้นฐานของการ
จัดการคุณภาพ

พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิต

  2. การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย
  3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  4. การบริการวิชาการ

คานิยมรวม
ความเปนสวนดุสิต (SDU Spirit) 
ประกอบดวย 
1. บุคลิกภาพดี 
2.  ออนนอมถอมตน 
3.  แสดงความเปนสวนดุสิต 
4.  ดำรงตนอยางมีคุณคา 
5.  ทำงานดวยความประณีต 
6.  เปนผูนำ 
7.  เสียสละเอื้ออาทร
8.  รักและศรัทธามหาวิทยาลัย 
9.  มีสวนรวมในการดำเนินงาน

เปาหมายเชิงนโยบาย 
การจัดการคุณภาพในทุกมิติ ทั้งมิติดาน
หลักสูตร ดานนักศึกษา ดานงานวิจัย 
ดานบุคลากร ดานการใชทรัพยากร
และงบประมาณ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ

สมรรถนะหลัก
การบริหารภายใตการจัดการของขอมูล 

แผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2561-2564
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ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ 

และแนวทางการพัฒนา
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เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ

  แนวทางการพัฒนา
  1.1 มีระบบกลไกในการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตรที่

มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยค�านึงถึงความคุ้มค่าของหลักสูตร
  1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
  1.3 พฒันาหลกัสตูรให้มคีวามทนัสมยั ยดืหยุน่ สร้างสรรค์ มเีอกลักษณ์โดดเด่น เน้น

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Links) สอดคล้อง
กับความต้องการก�าลังคนของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร และนโยบายที่รัฐบาล
มุ่งเน้น 

  1.4 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนเพือ่ผลติบณัฑติทีม่คุีณลกัษณะ
เฉพาะตอบสนองต่อภาครัฐหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

  1.5 ออกแบบหลกัสตูรทีเ่น้นการปฏบิตักิาร เพือ่ส่งเสริมให้นกัศกึษาเกดิความช�านาญ
และพร้อมทีจ่ะพฒันาสูค่วามเป็นมอือาชพี รวมถึงมคีวามสามารถในการประกอบอาชพีหรือท�างาน
ได้หลากหลาย (Multitasking)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ

  แนวทางการพัฒนา
  2.1 ปรบัรปูแบบการจดัการศกึษาโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency-based Education)
   2.2 สนับสนุนให้หลักสูตรอัตลักษณ์พัฒนาต่อยอดจนเป็นสถาบันรับรองคุณวุฒิทาง

วชิาชพี
  2.3 พฒันาทกัษะนกัศึกษาอตัลักษณ์ร่วมกบั Excellence Center ของมหาวทิยาลยั 

เช่น โรงเรยีนสาธติละอออทุศิ โฮมเบเกอรี ่โรงแรมสวนดุสิต เพลส ในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีตลอดหลกัสตูร

  2.4 พฒันาหลกัสตูรอตัลกัษณ์ให้เป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งอ้างองิทางสงัคมและวชิาชพี
เพือ่วดัความเชีย่วชาญของอตัลกัษณ์

  2.5 แสวงหาความร่วมมอืและบูรณาการการท�างานกบัหน่วยงานทีเ่ป็นคูค่วามร่วมมอื 
(Strategic Partner) และเครือข่ายภายนอก เพ่ือส่งเสริมให้นกัศึกษามเีวทใีนการฝึกทกัษะและเรยีน
รูจ้ากประสบการณ์จรงิ

  2.6 สนบัสนนุให้อาจารย์หลกัสตูรอตัลักษณ์พัฒนาทักษะทางวชิาชีพโดยการท�างานใน
สถานประกอบการจรงิ

  2.7 เสรมิสร้างความเป็นสากล (Internationalization) ของหลกัสตูรให้เชือ่มโยงกบั
ความเป็นไปของโลก (Global Dimensions) 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
  ของมหาวิทยาลัย

  แนวทางการพัฒนา
  3.1 จัดท�าหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน

และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First-S-Curve, New-S-Curve) 
  3.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายใหม่นอกเหนือวัยเรียน 

(Non-Age Group) โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยอาจจัดท�าเป็นหลักสูตรออนไลน์ให้สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา 

  3.3 จัดท�าหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรต่าง ๆ ได้
  3.4 สร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาเป็นหน่วยอบรมหรือเป็น

องค์กรรบัรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชพี หรอืเป็นศนูย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แห่งชาติ โดยเฉพาะสาขาด้านอัตลักษณ์

  3.5 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการ
ปฏิรูประบบการศึกษา โดยใช้ฐานความเชี่ยวชาญของแต่ละหลักสูตรในการด�าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส�าเร็จในการท�างานและการด�ารงชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

  แนวทางการพัฒนา
  1.1 พฒันากลยทุธ์การรบัสมคัรและการคดัเลอืกนกัศกึษาเข้าศกึษาต่อในเชงิรกุ และ

ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงผู้เรียนในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
สนใจเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย

  1.2 พฒันาช่องทางการสือ่สารเพือ่ให้ข้อมลูด้านหลกัสตูรและข้อมลูอืน่ทีถ่กูต้องและ
ชดัเจน แก่นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป โดยการประเมนิและคดัเลือกช่องทางการสือ่สาร
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้เครือข่ายนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล

  แนวทางการพัฒนา
  2.1 พฒันากระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

ทีเ่หมาะสม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการเชงิรกุ (Integrated Active Learning) 
  2.2 สร้างความร่วมมอืกบัสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร 

ตัง้แต่การพฒันาหลกัสตูร การฝึกประสบการณ์ระหว่างศกึษา และการรับเข้าท�างานเมือ่จบการศกึษา 
เพือ่สนบัสนนุการจดัการศึกษาเชงิบรูณาการกับการท�างาน (Work-Integrated Learning)

  2.3 ส่งเสรมิให้มกีารบูรณาการการบรกิารวชิาการและการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมเข้า
กบัการจดัการเรยีนการสอน หรอืกิจกรรมเสรมิแก่นกัศกึษา

  2.4 ผลติสือ่ต�าราเรยีนและสือ่การเรียนการสอนทีก่ระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน
รูใ้ห้นกัศกึษา โดยเฉพาะสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่สอดรบักบัระบบ Smart Classroom ของมหาวทิยาลยั 
และทนัต่อยคุอนิเทอร์เนต็ในทกุสิง่ (Internet of Things)

  2.5 สนบัสนนุให้อาจารย์ใช้สือ่การสอนทีเ่ป็นภาษาอังกฤษสอดแทรกในรายวชิา
  2.6 น�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในลักษณะ Digital  

Education ให้สามารถสบืค้นและเรยีนรู้ได้โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานที ่เช่น MOOCs, On-line/
Off-line Learning, E-Testing 

  2.7 พฒันาแอพพลเิคช่ันต่าง ๆ  ทีป่ระยุกต์ใช้ได้กบั Mobile Devices ทัง้แทบ็เลต็และ
โทรศพัท์ทีร่องรบัระบบปฏิบตักิาร iOS, Android, Windows

  2.8 พฒันารปูแบบและวธีิการวดัและประเมินผลการเรียนรูท้ีม่คีณุภาพมาตรฐาน ตรง
ตามวัตถปุระสงค์และมาตรฐานการเรียนรูข้องรายวชิา และน�าผลการประเมนิไปใช้ประโยชน์จรงิ
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท�างานของบัณฑิต

  แนวทางการพัฒนา
  3.1 เสรมิสร้างคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของบณัฑติสวนดสุติตาม SDU Spirit เพือ่สร้าง

ความเป็นผูน้�าทีม่คีวามแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดแูลนกัศกึษาแบบมส่ีวนร่วมอย่างเป็น
ระบบ

  3.2 พฒันานักศกึษาในด้านบุคลกิภาพท้ังภายในและภายนอก มรีะเบยีบวนิยั และมี
ทกัษะทีพ่ร้อมในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้

  3.3 สร้างรปูแบบและแนวปฏบิตัเิพือ่เสรมิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (3Rs8Cs) 
บนพืน้ฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนยิม 

  3.4 พฒันาทักษะด้านวชิาชีพ (Hard Skills) ทีเ่ข้มแขง็ภายใต้จรยิธรรมทางวชิาชพี ควบคู่
กับการพฒันาทกัษะด้านสงัคม/อารมณ์ (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะการคดิวเิคราะห์ แก้ปัญหา 
การตัดสนิใจ การเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ และการเรยีนรู้ตลอดชวิีต

  3.5 สนบัสนนุและส่งเสรมิทักษะการเป็นผูป้ระกอบการเทคโนโลยรีายใหม่ (Startups) 
ให้แก่นกัศกึษา

  3.6 ยกระดบัสมรรถนะและประสบการณ์สากล (International Competence and 
E xpe rience) ของนกัศกึษา สร้างระบบการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและภาษาจนีของนกัศกึษา  
มกีารตดิตามและประเมนิผลนกัศกึษาเป็นรายบคุคลจนกระท่ังจบการศกึษา

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข

  แนวทางการพัฒนา
  4.1 ปรบัปรงุฐานข้อมลูนกัศกึษาและพฒันาความเข้มแขง็ของระบบทีป่รกึษาทีช่่วยดแูล

นั กศกึษาในรูปแบบทีเ่หมาะสมเป็นรายบคุคลทัง้ด้านการเรยีนและการใช้ชวิีต รวมถงึมกีารตดิตาม
ดแูลหลงัส�าเรจ็การศกึษา

  4.2 เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างศษิย์ปัจจุบนั ศษิย์เก่า และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี
ผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกนั สร้างความผกูพนั ความรกั และความ
ภาคภมูใิจในสถาบนั 

  4.3 ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน  
มวีถิปีระชาธปิไตย ต่อต้านการทจุริต ห่างไกลยาเสพตดิ มสีขุภาวะทีด่ ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม มี
จติอาสา และจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

  4.4 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ท�านุบ�ารุง 
ศลิปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภมูปัิญญาท้องถิน่ โดยบรูณาการเข้ากบักระบวนการเรยีนรูแ้ละวถิกีารด�าเนนิชีวติ

  4.5 เสรมิสร้างอดุมการณ์รกัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ การเรียนรูเ้กีย่วกบัโครงการพระราชด�าริ 
และสร้างความเข้าใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่น�ามาเป็นแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิชวีติ
ของนกัศกึษา

  4.6 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาแก่
นกัศกึษาทีข่าดแคลน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
  มหาวทิยาลยั เศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และการต่อยอดองค์ความรูเ้ชงิวชิาการ 
  อย่างเป็นรูปธรรม

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาศกัยภาพนกัวจิยับนพ้ืนฐานอตัลักษณ์และความเชีย่วชาญของมหาวทิยาลัย

  แนวทางการพัฒนา
  1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้าน

การวิจัย เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม
  1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย
  1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรที่เอื้อต่อการด�าเนินการวิจัย เช่น สถานที่ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
  1.4 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างศาสตร์สาขา ท้ังในสาขาอตัลกัษณ์และสาขาอืน่ตามความเชีย่วชาญของมหาวทิยาลยั

กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการน�าไปต่อยอดทางวิชาการ

  แนวทางการพัฒนา
  2.1 ส่งเสรมิการท�างานวิจยัเชิงลกึทีก่่อให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ สามารถน�าไปต่อยอดทาง

วชิาการได้
  2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการน�าไป 

ต่อยอดทางวิชาการในการประชมุวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิและการตพีมิพ์ในวารสารวจิยัหรอื
วารสารวชิาการระดบัชาติหรอืนานาชาติ
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กลยุทธ์ที่ 3 น�าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผลต่อยอดเชิง 
   พาณิชย์

  แนวทางการพัฒนา
  3.1 ส่งเสรมิการท�างานวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีต่อบสนอง

ภาคธรุกจิ/อุตสาหกรรม สามารถน�าไปต่อยอดเชงิพาณิชย์ได้
  3.2 สร้างสรรค์องค์ความรู ้ความเข้าใจ ด้านทรพัย์สนิทางปัญญาทีเ่กดิจากการค้นคว้า

งานวจัิย หรอืการสร้างสรรค์ผลงานของบคุลากรในมหาวิทยาลยั
  3.3 บ่มเพาะนวตักรรมจากงานวจิยั เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และศกัยภาพในการน�าไปสู่ 

การต่อยอดเชงิพาณชิย์ได้จรงิ
  3.4 สร้างมลูค่าและรายได้จากนวตักรรมงานวจิยัทีเ่ป็นรปูธรรม

กลยทุธ์ที ่4  น�าองค์ความรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมจากงานวิจยั ไปถ่ายทอดสูม่หาวทิยาลยั  
   ชุมชนและสังคม

  แนวทางการพัฒนา
  4.1 ส่งเสรมิการท�างานวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ทีต่อบสนอง

ต่อการแก้ปัญหา/พฒันามหาวทิยาลยั ชมุชน และสงัคม
  4.2 ส่งเสรมิการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลย ี และนวตักรรมจากงานวจิยั ท่ีตอบ

สนองต่อการแก้ปัญหา/พฒันามหาวทิยาลยั ชมุชน และสงัคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนฐานความ 
   เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิด 
   ความเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื

  แนวทางการพัฒนา
  1.1 ก�าหนดทิศทางและกลุม่เป้าหมายในการให้บรกิารวชิาการท่ีมคีวามชดัเจนระดับ

ม ห า วิทยาลัย และน�าความรู้ความเชี่ยวชาญ ศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาของแต่ละคณะ  
ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

  1.2 ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวิชาการ
  1.3 จดักจิกรรมบรกิารวชิาการตามจุดเน้นของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบท่ีหลากหลาย

ตามความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ น�าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

  1.4 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
อย่างเป็นรูปธรรม

  1.5 พัฒนาส่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเฉพาะสาขาท่ีเป็นอัตลักษณ์ในรูปแบบ 
อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

  1.6 ปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคม (Creating Social Value) แก่
นั ก ศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาในลักษณะ CSR หรือกิจกรรม Social  
Enterprise เพื่อน�ารายได้ไปพัฒนาชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ

  แนวทางการพัฒนา
  2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนด

กจิกรรมบรกิารวชิาการเพือ่ให้สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงต่อความต้องการ
  2.2 ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และสร้างความร่วมมอืในการให้บริการวชิาการกับ

ชมุชน ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี สถาบนัการศกึษา และองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน
  2.3 สร้างความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้บริการวิชาการหรือ 

จดัหลักสตูรอบรมทีส่อดคล้องกบัความต้องการในการพัฒนาศกัยภาพของแต่ละชมุชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีคุณภาพ ท�างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และ 
    มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาระบบการบรหิารบคุลากรทีส่นับสนนุต่อทิศทางการพฒันามหาวิทยาลยั

  แนวทางการพัฒนา
  1.1 ทบทวนแผนอัตราก�าลังท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้สอดรับกับ

แนวโน้มแผนรับนักศึกษาและภารกิจภายใต้บทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
  1.2 ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนา

อาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตฐาน
  1.3 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรและสมรรถนะบุคลากรสวนดุสิต 
  1.4 จัดท�าแนวทางการเข้าสู่ต�าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือความก้าวหน้าและความ

มั่นคงในหน้าที่การงาน รวมถึง การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร 
  1.5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และ

สนั บ สนุน/กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถ ให้ท�างานกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ

  1.6 ปรบัปรงุฐานข้อมลูบคุลากรเพือ่น�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบคุคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส�าหรับโลกอนาคต

  แนวทางการพัฒนา
  2.1 สร้างความเข้มแขง็ด้านภาวะผูน้�า (Strong Leadership) ให้แก่สภามหาวทิยาลัย 

และผูบ้รหิารทกุระดบั เพือ่การบรหิารองค์กรอย่างเป็นเอกภาพและน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายร่วมกนั
ทัว่ท้ังองค์กร

  2.2 จดัท�ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (SDU Professional Standards for 
Faculties) แนวทางพฒันาอาจารย์สูม่าตรฐาน ระบบตดิตามผล และพัฒนาระบบการประเมนิการ
สอน

  2.3 สนบัสนนุให้อาจารย์จดัท�าบทความวชิาการ ผลงานวชิาการ ต�าแหน่งทางวชิาการ 
และการศกึษาต่อระดบัปริญญาเอกในศาสตร์ทีต่รงกบัความต้องการในอนาคต
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  2.4 จดัท�าระบบสมรรถนะบุคลากร การวดั และการตดิตามผลการพฒันาสมรรถนะ
บคุลากร ทกุสายงาน

  2.5 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้และ
สมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรับโลกอนาคต สามารถแสวงหาความรูใ้หม่ทีท่นัสมยัอย่างต่อเน่ือง มทัีกษะ
การท�างานทีห่ลายหลายพร้อมรบังานใหม่ คดิรเิริม่สร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมการท�างาน และ
มทีกัษะภาษาอังกฤษ

  2.6 สนับสนุนการท�างานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ระหว่าง 
หน่วยงานภายใน สร้างเครอืข่ายในการท�างานร่วมกนัเพือ่บรูณาการองค์ความรูท้ีห่ลากหลายให้เกดิ
เป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมถงึสนบัสนนุการให้บคุลากรท�างานร่วมกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่น�าความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏบิตังิาน

  2.7 สนบัสนนุการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ด้านการเรยีนการสอน การวจิยั และการปฏบิติั
งาน ของบคุลากรโดยใช้กระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge Management) 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ

  แนวทางการพัฒนา
  3.1 สร้างความผกูพนัต่อองค์กร (Engagement) ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ เช่น การเชิดชู

เกยีรตสิ�าหรบัผูท้ีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบัมหาวทิยาลยั การให้รางวลัแก่ผูม้ผีลงานดเีด่นทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ
ไม่เป็นตวัเงนิ การปลกูจติส�านกึรักองค์กร รวมถึงการสร้างสมดลุของการท�างานและการใช้ชวีติ

  3.2 ส่งเสรมิความเป็นสวนดุสติ (SDU Spirit) แก่บคุลากรทกุระดับเพ่ือให้เกดิวฒันธรรม
องค์กรทีเ่ข้มแขง็ มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นสวนดุสติ

  3.3 ปรับปรงุระบบการจ้าง การให้รางวลั การเลกิจ้าง รวมทัง้การจดัสวสัดิการและ 
สิ่ ง อ�านวยความสะดวกในการท�างานท่ีปลอดภยัและเหมาะสมและครอบคลมุบคุลากรทกุประเภท 
เพือ่เสรมิให้บคุลากรมีความมัน่คงและมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ 

  3.4 สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบคุลากรในมหาวทิยาลยั เพือ่บรูณาการการท�างาน
และผสานการท�างานแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และเพือ่เพ่ิมผลสมัฤทธิข์องงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับ 
   บรบิทมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรฐั

  แนวทางการพัฒนา
  1.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับ

ทิศทางการพฒันามหาวทิยาลยัและบรบิทการเป็นมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรัฐ มุง่เน้นการบริหาร
งานแนวใหม่แบบเชิงรุกที่ทันสมัย และปรับปรุงกระบวนการท�างานให้รวดเร็วและคล่องตัว

  1.2 จัดท�าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
ให้ครบถ้วน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

  1.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัย (SDU QA) และน�าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบูรณาการระบบคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการท�างานประจ�า

  1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และเครือข่าย ใน
ทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจ การยอมรับ ความร่วมมือ และความรับผิด
ชอบร่วมกันในการจัดการศึกษา

  1.5 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency) ในการ
ด�าเนนิงานของมหาวทิยาลยัให้ปลอดจากการทจุริต ทัง้มติิด้านการบริหารงาน ด้านการปฏบิติังาน 
และด้านระบบงาน โดยการน�าระบบ ITA มาใช้เป็นเครื่องมือ

  1.6 จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม

  1.7 พัฒนาศูนย์บริการ (Service Center) เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในงานบริการ
ของมหาวทิยาลยั ทีจ่ะช่วยพฒันางาน แก้ปัญหา และประสานงานให้การด�าเนนิงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

  แนวทางการพัฒนา
  2.1 พฒันาและเชือ่มโยงระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทีม่อียูข่องมหาวทิยาลยัให้ถกูต้อง 

ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ และทันต่อสถานการณ์ เพือ่ใช้ประกอบการวางแผนและตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ของ
ผู้บริหารในลกัษณะศนูย์บญัชาการข้อมูล (War Room) จากฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) โดย
ค�านงึถึงความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ร่วมกนัให้มากท่ีสดุ

  2.2 จดัให้มกีารบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสอดคล้องกบัการพัฒนากระบวนการ
จดัการเรยีนรูข้องนกัศกึษา การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ และการพฒันางานของบคุลากร

  2.3 มรีะบบในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยแีละข้อมลูสารสนเทศ
ทีส่�าคัญของมหาวทิยาลยั เพือ่ให้มัน่ใจว่ามคีวามปลอดภัยและพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ง

  2.4 พฒันารปูแบบและเพิม่ช่องทางการสือ่สารและการประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัทัง้
ทางตรงและผ่านเครอืข่าย ให้มคีวามครอบคลมุทัว่ถงึ เพือ่สร้างความเข้าใจในทศิทางและนโยบายของ
มหาวิท ย า ลัยกับบุคลากรภายใน และสร้างการรับรู้ถึงผลการด�าเนินงานที่ดีแก่บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยั

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

  แนวทางการพัฒนา
  3.1 ปรบัภมูทิศัน์ สภาพแวดล้อม และสิง่อ�านวยความสะดวกด้านเทคโนโลย ีให้เหมาะ

สมเพือ่สร้างบรรยากาศในการเรยีนรู ้ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ เพิม่พนูประสบการณ์ ของนกัศกึษา 
อาจารย์ และบคุลากร

  3.2 ป รั บปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวทิยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีท่นัสมยั และ 
ให้บรกิารทีส่อดคล้องกับรปูแบบการเรยีนรูใ้นยคุปัจจบัุน

  3.3 ปรบัปรงุระบบบ�าบดัน�า้เสยี ระบบการจดัการขยะ การจดัการอากาศ และเพิม่พืน้ที่
สเีขยีวเพือ่มุง่สูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัทีส่วย สะอาด และใส่ใจสิง่แวดล้อม (Green & Clean University)

  3.4 พฒันาระบบความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดล้อมในการท�างาน และก�าหนด
มาตรการเพือ่เตรยีมพร้อมรบัมอืต่อภัยพบัิตแิละสถานการณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้จากภยัธรรมชาติ 
โรคระบาด การชมุนมุ เป็นต้น

  3.5 ปลู กจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การด�าเนนิการ
ตามมาตรการประหยดัพลงังาน และสนับสนนุการศึกษาวจัิยเพือ่การใช้พลงังานทดแทน

  3.6 จั ด ท�าแผนพัฒนา/ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ให้มี 
ความพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้

เป้าประสงค์ : มหาวทิยาลยัมทีรพัยากรทีเ่พียงพอต่อการพัฒนาเพ่ือบรรลุตามแผนทีก่�าหนด

กลยุทธ์ที่ 1 บรหิารจดัการการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธิผล

  แนวทางการพัฒนา
  1.1 ปรบัรปูแบบของการด�าเนินโครงการทีมุ่ง่เน้นการบรูณาการร่วมกันของหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพือ่ให้เกดิการใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
คุม้ค่า และเกดิประโยชน์สงูสดุ

  1.2 บรหิารสนิทรพัย์ (Asset Management) ของมหาวทิยาลัยให้เกิดประโยชน์และ
สามารถสร้างรายได้ให้กบัมหาวทิยาลยั 

  1.3 ก�า หนดแนวทางการจดัหารายได้โดยใช้ศกัยภาพและความเชีย่วชาญของหน่วย
งาน และเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวทิยาลัยก�าหนด

  1.4 พัฒนาระบบการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน ของมหาวทิยาลัยและ 
การใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถวดัผลสมัฤทธิไ์ด้ตามวตัถุประสงค์

  1.5 ต ร ะหนั กถงึการควบคมุต้นทนุ การลดความสูญเปล่าทางการศกึษา ลดความ 
ซ�า้ซ้อนของงาน เพือ่ให้เกดิประสิทธิภาพในการท�างาน

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความเข้มแข็งของกิจการพิเศษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดหารายได้

  แนวทางการพัฒนา
  2.1 ป รั บ รู ป แบบการบรหิารงานในลกัษณะ Intelligence Model โดยบรูณาการ 

ความเชีย่วชาญทัง้จากสายวชิาการ สายสนบัสนนุวชิาการ และเครือข่ายของมหาวทิยาลัย เพือ่สร้าง
มลูค่าเพิม่ในกระบวนการด�าเนนิงานและผลงานทีม่คีณุภาพ สามารถต่อยอดเป็นธุรกจิวชิาการ

  2.2 พัฒนาแนวทางการด�าเนินโครงการภายใต้กิจการพเิศษ ให้ครอบคลมุท้ังมติด้ิาน
ธรุกจิ ( B u s i n ess Dimension) และมติด้ิานวชิาการ (Academic Dimension) โดยค�านงึถงึ 
ผลตอบแทนแก่มหาวทิยาลยั และสงัคมเป็นส�าคญั

  2.3 พัฒนามาตรฐานการปฏิบตังิานของกจิการพเิศษเพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วชิาชีพของนกัศึกษาและเป็นแหล่งเรยีนรูเ้พือ่บรกิารวิชาการแก่บคุคลภายนอกทีม่คุีณภาพ
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  2.4 ต่อยอดองค์ความรูท้ีเ่กดิจากการพฒันาของคณะ/โรงเรยีน สูก่ารเพิม่มลูค่าเป็น
ผลติภัณฑ์หรือนวตักรรมทีส่ามารถขยายผลในเชงิพาณชิย์ได้อย่างเป็นรปูธรรมในลกัษณะของธรุกจิ
เชงิวิชาการ

  2.5 ส่ ง เ ส ริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้ริโภคทีห่ลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลย ีนวตักรรม และความคิด
สร้างสรรค์

  2.6 น�า เ ทคโนโลยมีาปรบัใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการหา 
รายได้ และเพิม่ประสทิธิภาพในการท�างาน

กลยุทธ์ที่ 3 จัดหารายได้จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีอยู่

  แนวทางการพัฒนา
  3.1 จดัอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ (ตามยทุธศาสตร์ที ่1 กลยทุธ์ที ่3) โดยใช้ความเชีย่วชาญ

ของหลกัสตูรหรอืหน่วยงาน เพือ่ตอบสนองต่อกลุม่เป้าหมายทีห่ลากหลาย
  3.2 จดัหารายได้จากการวจัิย ความเช่ียวชาญเฉพาะ การพัฒนานวตักรรม ทรพัย์สนิ

ทางปัญญา และรายได้จากการบรูณาการความรู ้
  3.3 จดัหารายได้จากทรพัย์สินของมหาวิทยาลยัให้เกดิความคุม้ค่า เช่น อาคารสถานที่ 

พืน้ที ่หอประชุม ห้องปฏิบตักิาร ห้องฝึกอบรม เป็นต้น
  3.4 จดักิจกรรมเพ่ือระดมทุนสนบัสนนุด้านการศกึษา
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