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กองนโยบายและแผน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

แผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2561-2564

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
(Sustainable Survivability Based on Quality Management)

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และ
การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพือ่ ความเปนเลิศ บนพืน้ ฐานของการจัดการคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มี
ทักษะสนองตอโลกอนาคต
และเปนพลเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำ
ไปใชใหเกิดประโยชน
อยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
การบริการวิชาการ
บนพื้นฐานความตระหนัก
ในความรับผิดชอบตอสังคม

เปาประสงค
บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิ
วิชาชีพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

เปาประสงค
บัณฑิตมีคุณภาพและ
มีความสำเร็จในการทำงาน
และการดำรงชีวิต

เปาประสงค
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม
และการตอยอดองคความรูเชิง
วิชาการอยางเปนรูปธรรม

เปาประสงค
ชุมชนและสังคมไดรับการ
พัฒนาจากการใหบริการ
วิชาการบนฐานความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

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

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

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

กลยุทธ
1. สงเสริมการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและสังคมใหเกิด
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน
2. สนับสนุนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการใหบริการวิชาการ

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564
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พันธกิจ

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

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 7
การเสริมสรางความเขมแข็ง
และอยูรอดอยางยั่งยืน
ดวยการแสวงหารายได

เปาประสงค
บุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานอยาง
มีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ
และมุงมั่นสรางผลงานที่มีคุณคา
แกมหาวิทยาลัย

เปาประสงค
การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค
มหาวิทยาลัยมีทรัพยากร
ที่เพียงพอตอการพัฒนา
เพื่อบรรลุตามแผนที่กำหนด

กลยุทธ
กลยุทธ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการบริหาร
1. พัฒนาระบบกลไกการบริหาร 1. บริหารจัดการการใช
บุคลากรทีส่ นับสนุนตอทิศทาง จัดการและระบบธรรมาภิบาล ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนามหาวิทยาลัย
และประสิทธิผล
ทีส่ อดคลองกับบริบท
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2. ยกระดับความเขมแข็งของ
ใหพรอมสำหรับโลกอนาคต 2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการ
กิจการพิเศษเพื่อเปนแหลง
3. สงเสริมความรักและผูกพัน
เรียนรูและจัดหารายได
สื่อสารและการตัดสินใจ
ตอองคกรเพื่อรักษาบุคลากร
3. จัดหารายไดจากความ
ที่มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
3. ปรับปรุงสิง่ แวดลอมเพื่อ
และทรัพยากรที่มีอยู
สนับสนุนการเรียนรูอยาง
สรางสรรค
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แผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2561-2564

3

วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ
โดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย
อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาล
และสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนา
เพื่อความเปนเลิศ บนพื้นฐานของการ
จัดการคุณภาพ

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็ง
ในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน
บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
(Sustainable Survivability
Based on Quality Management)

พันธกิจ

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

คานิยมรวม

แผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. 2561-2564

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
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ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

กลยุ
ท
ธ์
และแนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ
		 แนวทางการพัฒนา
		 1.1 มีระบบกลไกในการเปิดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตรที่
มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าของหลักสูตร
		 1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
		 1.3 พัฒนาหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย ยืดหยุน่ สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์โดดเด่น เน้น
หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry Links) สอดคล้อง
กับความต้องการก�ำลังคนของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร และนโยบายที่รัฐบาล
มุ่งเน้น
		 1.4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
เฉพาะตอบสนองต่อภาครัฐหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง
		 1.5 ออกแบบหลักสูตรทีเ่ น้นการปฏิบตั กิ าร เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเกิดความช�ำนาญ
และพร้อมทีจ่ ะพัฒนาสูค่ วามเป็นมืออาชีพ รวมถึงมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือท�ำงาน
ได้หลากหลาย (Multitasking)
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหลักสูตรอัตลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
		

แนวทางการพัฒนา
2.1 ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency-based Education)
2.2 สนับสนุนให้หลักสูตรอัตลักษณ์พัฒนาต่อยอดจนเป็นสถาบันรับรองคุณวุฒิทาง

วิชาชีพ
		 2.3 พัฒนาทักษะนักศึกษาอัตลักษณ์รว่ มกับ Excellence Center ของมหาวิทยาลัย
เช่น โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ โฮมเบเกอรี่ โรงแรมสวนดุสติ เพลส ในรูปแบบของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตลอดหลักสูตร
		 2.4 พัฒนาหลักสูตรอัตลักษณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่งอ้างอิงทางสังคมและวิชาชีพ
เพือ่ วัดความเชีย่ วชาญของอัตลักษณ์
		 2.5 แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานทีเ่ ป็นคูค่ วามร่วมมือ
(Strategic Partner) และเครือข่ายภายนอก เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีเวทีในการฝึกทักษะและเรียน
รูจ้ ากประสบการณ์จริง
		 2.6 สนับสนุนให้อาจารย์หลักสูตรอัตลักษณ์พฒ
ั นาทักษะทางวิชาชีพโดยการท�ำงานใน
สถานประกอบการจริง
		 2.7 เสริมสร้างความเป็นสากล (Internationalization) ของหลักสูตรให้เชือ่ มโยงกับ
ความเป็นไปของโลก (Global Dimensions)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

		
ของมหาวิทยาลัย
		 แนวทางการพัฒนา
		 3.1 จัดท�ำหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน
และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First-S-Curve, New-S-Curve)
		 3.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายใหม่นอกเหนือวัยเรียน
(Non-Age Group) โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยอาจจัดท�ำเป็นหลักสูตรออนไลน์ให้สามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา
		 3.3 จัดท�ำหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตของหลักสูตรต่าง ๆ ได้
		 3.4 สร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาเป็นหน่วยอบรมหรือเป็น
องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ หรือเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
แห่งชาติ โดยเฉพาะสาขาด้านอัตลักษณ์
		 3.5 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการ
ปฏิรูประบบการศึกษา โดยใช้ฐานความเชี่ยวชาญของแต่ละหลักสูตรในการด�ำเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความส�ำเร็จในการท�ำงานและการด�ำรงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
		 แนวทางการพัฒนา
		 1.1 พัฒนากลยุทธ์การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในเชิงรุก และ
ปรั บ รู ปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงผู้เรียนในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
สนใจเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัย
		 1.2 พัฒนาช่องทางการสือ่ สารเพือ่ ให้ขอ้ มูลด้านหลักสูตรและข้อมูลอืน่ ทีถ่ กู ต้องและ
ชัดเจน แก่นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป โดยการประเมินและคัดเลือกช่องทางการสือ่ สาร
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้เครือข่ายนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา
		 2.1 พัฒนากระบวนการสร้างประสบการณ์การเรียนรูท้ งั้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ทีเ่ หมาะสม มุง่ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning)
		 2.2 สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร
ตัง้ แต่การพัฒนาหลักสูตร การฝึกประสบการณ์ระหว่างศึกษา และการรับเข้าท�ำงานเมือ่ จบการศึกษา
เพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�ำงาน (Work-Integrated Learning)
		 2.3 ส่งเสริมให้มกี ารบูรณาการการบริการวิชาการและการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมแก่นกั ศึกษา
		 2.4 ผลิตสือ่ ต�ำราเรียนและสือ่ การเรียนการสอนทีก่ ระตุน้ และสร้างแรงจูงใจในการเรียน
รูใ้ ห้นกั ศึกษา โดยเฉพาะสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สอดรับกับระบบ Smart Classroom ของมหาวิทยาลัย
และทันต่อยุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิง่ (Internet of Things)
		 2.5 สนับสนุนให้อาจารย์ใช้สอื่ การสอนทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษสอดแทรกในรายวิชา
		 2.6 น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในลักษณะ Digital
Education ให้สามารถสืบค้นและเรียนรูไ้ ด้โดยไม่จำ� กัดเวลาและสถานที่ เช่น MOOCs, On-line/
Off-line Learning, E-Testing
		 2.7 พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ทีป่ ระยุกต์ใช้ได้กบั Mobile Devices ทัง้ แท็บเล็ตและ
โทรศัพท์ทรี่ องรับระบบปฏิบตั กิ าร iOS, Android, Windows
		 2.8 พัฒนารูปแบบและวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ตรง
ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรูข้ องรายวิชา และน�ำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์จริง
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการท�ำงานของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา
		 3.1 เสริมสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสติ ตาม SDU Spirit เพือ่ สร้าง
ความเป็นผูน้ ำ� ทีม่ คี วามแตกต่างและโดดเด่นผ่านกระบวนการดูแลนักศึกษาแบบมีสว่ นร่วมอย่างเป็น
ระบบ
		 3.2 พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทัง้ ภายในและภายนอก มีระเบียบวินยั และมี
ทักษะทีพ่ ร้อมในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้
		 3.3 สร้างรูปแบบและแนวปฏิบตั เิ พือ่ เสริมทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
บนพืน้ ฐานความเป็นไทยในรูปแบบสากลนิยม
		 3.4 พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skills) ทีเ่ ข้มแข็งภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ ควบคู่
กั บ การพัฒนาทักษะด้านสังคม/อารมณ์ (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
การตัดสินใจ การเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
		 3.5 สนับสนุนและส่งเสริมทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Startups)
ให้แก่นกั ศึกษา
		 3.6 ยกระดับสมรรถนะและประสบการณ์สากล (International Competence and
Experience) ของนักศึกษา สร้างระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษา
มีการติดตามและประเมินผลนักศึกษาเป็นรายบุคคลจนกระทัง่ จบการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
		 4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบทีป่ รึกษาทีช่ ว่ ยดูแล
นั ก ศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสมเป็นรายบุคคลทัง้ ด้านการเรียนและการใช้ชวี ติ รวมถึงมีการติดตาม
ดูแลหลังส�ำเร็จการศึกษา
		 4.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศิษย์ปจั จุบนั ศิษย์เก่า และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูร้ ะหว่างกัน สร้างความผูกพัน ความรัก และความ
ภาคภูมใิ จในสถาบัน
		 4.3 ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน
มีวถิ ปี ระชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ห่างไกลยาเสพติด มีสขุ ภาวะทีด่ ี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
จิตอาสา และจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
		 4.4 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน ท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการเรียนรูแ้ ละวิถกี ารด�ำเนินชีวติ
		 4.5 เสริมสร้างอุดมการณ์รกั ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับโครงการพระราชด�ำริ
และสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ น�ำมาเป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินชีวติ
ของนักศึกษา
		 4.6 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาแก่
นักศึกษาทีข่ าดแคลน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

		
		

มหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการต่อยอดองค์ความรูเ้ ชิงวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั บนพืน้ ฐานอัตลักษณ์และความเชีย่ วชาญของมหาวิทยาลัย
		 แนวทางการพัฒนา
		 1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้าน
การวิจัย เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม
		 1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
		 1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรที่เอื้อต่อการด�ำเนินการวิจัย เช่น สถานที่ อุปกรณ์
เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ ฯลฯ
		 1.4 ส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างศาสตร์สาขา ทัง้ ในสาขาอัตลักษณ์และสาขาอืน่ ตามความเชีย่ วชาญของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการน�ำไปต่อยอดทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการท�ำงานวิจยั เชิงลึกทีก่ อ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ สามารถน�ำไปต่อยอดทาง

		
วิชาการได้
		 2.2 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากการวิจัยสู่สาธารณะเพื่อการน�ำไป
ต่อยอดทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพมิ พ์ในวารสารวิจยั หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

10

กลยุ ทธ์ที่ 3 น�ำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผลต่อยอดเชิง

			
พาณิชย์
แนวทางการพัฒนา
		 3.1 ส่งเสริมการท�ำงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทีต่ อบสนอง
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม สามารถน�ำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
		 3.2 สร้างสรรค์องค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีเ่ กิดจากการค้นคว้า
งานวิจยั หรือการสร้างสรรค์ผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
		 3.3 บ่มเพาะนวัตกรรมจากงานวิจยั เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และศักยภาพในการน�ำไปสู่
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง
		 3.4 สร้างมูลค่าและรายได้จากนวัตกรรมงานวิจยั ทีเ่ ป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ที่ 4 น�ำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจยั ไปถ่ายทอดสูม่ หาวิทยาลัย

			
ชุมชนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
		 4.1 ส่งเสริมการท�ำงานวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทีต่ อบสนอง
ต่อการแก้ปญ
ั หา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
		 4.2 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจยั ทีต่ อบ
สนองต่อการแก้ปญ
ั หา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

การบริการวิชาการบนพื้นฐานความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ : ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาจากการให้บริการวิชาการบนฐานความ

			

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เกิด

			
ความเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
		 แนวทางการพัฒนา
		 1.1 ก�ำหนดทิศทางและกลุม่ เป้าหมายในการให้บริการวิชาการทีม่ คี วามชัดเจนระดับ
ม ห า วิทยาลัย และน�ำความรู้ความเชี่ยวชาญ ศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาของแต่ละคณะ
ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน
		 1.2 ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวิชาการ
		 1.3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ตามความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ น�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม
		 1.4 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
อย่างเป็นรูปธรรม
		 1.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเฉพาะสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
		 1.6 ปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคม (Creating Social Value) แก่
นั ก ศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาในลักษณะ CSR หรือกิจกรรม Social
Enterprise เพื่อน�ำรายได้ไปพัฒนาชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
		 2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�ำหนด
กิจกรรมบริการวิชาการเพือ่ ให้สามารถตอบสนองและแก้ปญ
ั หาได้ตรงต่อความต้องการ
		 2.2 ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการกับ
ชุมชน ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สถาบันการศึกษา และองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน
		 2.3 สร้างความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อให้บริการวิชาการหรือ
จัดหลักสูตรอบรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของแต่ละชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีคุณภาพ ท�ำงานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และ

				

มุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรทีส่ นับสนุนต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
		 แนวทางการพัฒนา
		 1.1 ทบทวนแผนอัตราก�ำลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้สอดรับกับ
แนวโน้มแผนรับนักศึกษาและภารกิจภายใต้บทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
		 1.2 ทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และวางแผนเพื่อพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตฐาน
		 1.3 จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ประเภทให้ มี ส มรรถนะตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรและสมรรถนะบุคลากรสวนดุสิต
		 1.4 จัดท�ำแนวทางการเข้าสู่ต�ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน รวมถึง การวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร
		 1.5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และ
ส นั บ สนุน/กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถ ให้ท�ำงานกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ
		 1.6 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรเพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมส�ำหรับโลกอนาคต
แนวทางการพัฒนา
		 2.1 สร้างความเข้มแข็งด้านภาวะผูน้ ำ� (Strong Leadership) ให้แก่สภามหาวิทยาลัย
และผูบ้ ริหารทุกระดับ เพือ่ การบริหารองค์กรอย่างเป็นเอกภาพและน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ทัว่ ทัง้ องค์กร
		 2.2 จัดท�ำกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (SDU Professional Standards for
Faculties) แนวทางพัฒนาอาจารย์สมู่ าตรฐาน ระบบติดตามผล และพัฒนาระบบการประเมินการ
สอน
		 2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จดั ท�ำบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ ต�ำแหน่งทางวิชาการ
และการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในศาสตร์ทต่ี รงกับความต้องการในอนาคต
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		 2.4 จัดท�ำระบบสมรรถนะบุคลากร การวัด และการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ทุกสายงาน
		 2.5 สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้และ
สมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับโลกอนาคต สามารถแสวงหาความรูใ้ หม่ทที่ นั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง มีทกั ษะ
การท�ำงานทีห่ ลายหลายพร้อมรับงานใหม่ คิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมการท�ำงาน และ
มีทกั ษะภาษาอังกฤษ
		 2.6 สนับสนุนการท�ำงานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ระหว่าง
หน่ ว ยงานภายใน สร้างเครือข่ายในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ บูรณาการองค์ความรูท้ หี่ ลากหลายให้เกิด
เป็นองค์ความรูใ้ หม่ รวมถึงสนับสนุนการให้บคุ ลากรท�ำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพือ่ น�ำความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
		 2.7 สนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการปฏิบตั ิ
งาน ของบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรักและผูกพันต่อองค์กรเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
		 3.1 สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเชิดชู
เกียรติสำ� หรับผูท้ สี่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย การให้รางวัลแก่ผมู้ ผี ลงานดีเด่นทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน การปลูกจิตส�ำนึกรักองค์กร รวมถึงการสร้างสมดุลของการท�ำงานและการใช้ชวี ติ
		 3.2 ส่งเสริมความเป็นสวนดุสติ (SDU Spirit) แก่บคุ ลากรทุกระดับเพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรทีเ่ ข้มแข็ง มีความภาคภูมใิ จในความเป็นสวนดุสติ
		 3.3 ปรับปรุงระบบการจ้าง การให้รางวัล การเลิกจ้าง รวมทัง้ การจัดสวัสดิการและ
สิ่ ง อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและเหมาะสมและครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
เพือ่ เสริมให้บคุ ลากรมีความมัน่ คงและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
		 3.4 สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพือ่ บูรณาการการท�ำงาน
และผสานการท�ำงานแบบไร้รอยต่อ (Seamless) และเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิข์ องงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับ

			
บริบทมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
		 แนวทางการพัฒนา
		 1.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ มุง่ เน้นการบริหาร
งานแนวใหม่แบบเชิงรุกที่ทันสมัย และปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้รวดเร็วและคล่องตัว
		 1.2 จัดท�ำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ
ให้ครบถ้วน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
		 1.3 พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
มหาวิ ท ยาลัย (SDU QA) และน�ำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบูรณาการระบบคุณภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำงานประจ�ำ
		 1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ความร่วมมือ และเครือข่าย ใน
ทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจ การยอมรับ ความร่วมมือ และความรับผิด
ชอบร่วมกันในการจัดการศึกษา
		 1.5 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency) ในการ
ด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ปลอดจากการทุจริต ทัง้ มิตดิ า้ นการบริหารงาน ด้านการปฏิบตั งิ าน
และด้านระบบงาน โดยการน�ำระบบ ITA มาใช้เป็นเครื่องมือ
		 1.6 จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม
		 1.7 พัฒนาศูนย์บริการ (Service Center) เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในงานบริการ
ของมหาวิทยาลัย ทีจ่ ะช่วยพัฒนางาน แก้ปญ
ั หา และประสานงานให้การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
		 2.1 พัฒนาและเชือ่ มโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีม่ อี ยูข่ องมหาวิทยาลัยให้ถกู ต้อง
ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และทันต่อสถานการณ์ เพือ่ ใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บ ริ ห ารในลักษณะศูนย์บญ
ั ชาการข้อมูล (War Room) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย
ค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าและการใช้ประโยชน์รว่ มกันให้มากทีส่ ดุ
		 2.2 จัดให้มกี ารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูข้ องนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และการพัฒนางานของบุคลากร
		 2.3 มีระบบในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
ทีส่ ำ� คัญของมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความปลอดภัยและพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง
		 2.4 พัฒนารูปแบบและเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทัง้
ทางตรงและผ่านเครือข่าย ให้มคี วามครอบคลุมทัว่ ถึง เพือ่ สร้างความเข้าใจในทิศทางและนโยบายของ
มหาวิท ย า ลัยกับบุคลากรภายใน และสร้างการรับรู้ถึงผลการด�ำเนินงานที่ดีแก่บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนา
		 3.1 ปรับภูมทิ ศั น์ สภาพแวดล้อม และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี ให้เหมาะ
สมเพือ่ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิม่ พูนประสบการณ์ ของนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร
		 3.2 ป รั บปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ ที่ นั สมัย และ
ให้บริการทีส่ อดคล้องกับรูปแบบการเรียนรูใ้ นยุคปัจจุบนั
		 3.3 ปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ระบบการจัดการขยะ การจัดการอากาศ และเพิม่ พืน้ ที่
สีเขียวเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยทีส่ วย สะอาด และใส่ใจสิง่ แวดล้อม (Green & Clean University)
		 3.4 พัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และก�ำหนด
มาตรการเพือ่ เตรียมพร้อมรับมือต่อภัยพิบตั แิ ละสถานการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จากภัยธรรมชาติ
โรคระบาด การชุมนุม เป็นต้น
		 3.5 ปลู กจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การด�ำเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการศึกษาวิจยั เพือ่ การใช้พลังงานทดแทน
		 3.6 จั ด ท�ำแผนพัฒนา/ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งและอยู่รอดอย่างยั่งยืนด้วยการแสวงหารายได้
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทีเ่ พียงพอต่อการพัฒนาเพือ่ บรรลุตามแผนทีก่ ำ� หนด
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 แนวทางการพัฒนา
		 1.1 ปรับรูปแบบของการด�ำเนินโครงการทีม่ งุ่ เน้นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สงู สุด
		 1.2 บริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และ
สามารถสร้างรายได้ให้กบั มหาวิทยาลัย
		 1.3 ก�ำ ห น ด แนวทางการจัดหารายได้โดยใช้ศกั ยภาพและความเชีย่ วชาญของหน่วย
งาน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
		 1.4 พั ฒ นาระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยและ
การใช้จา่ ยงบประมาณให้สามารถวัดผลสัมฤทธิไ์ ด้ตามวัตถุประสงค์
		 1.5 ต ร ะ ห นั กถึงการควบคุมต้นทุน การลดความสูญเปล่าทางการศึกษา ลดความ
ซ�ำ้ ซ้อนของงาน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความเข้มแข็งของกิจการพิเศษเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดหารายได้
แนวทางการพัฒนา
		 2.1 ป รั บ รู ป แบบการบริหารงานในลักษณะ Intelligence Model โดยบูรณาการ
ความเชีย่ วชาญทัง้ จากสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ในกระบวนการด�ำเนินงานและผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจวิชาการ
		 2.2 พั ฒ นาแนวทางการด�ำเนินโครงการภายใต้กจิ การพิเศษ ให้ครอบคลุมทัง้ มิตดิ า้ น
ธุรกิจ ( B u s i n ess Dimension) และมิตดิ า้ นวิชาการ (Academic Dimension) โดยค�ำนึงถึง
ผลตอบแทนแก่มหาวิทยาลัย และสังคมเป็นส�ำคัญ
		 2.3 พั ฒ นามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกิจการพิเศษเพือ่ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ บริการวิชาการแก่บคุ คลภายนอกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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		 2.4 ต่ อ ยอดองค์ความรูท้ เี่ กิดจากการพัฒนาของคณะ/โรงเรียน สูก่ ารเพิม่ มูลค่าเป็น
ผลิตภัณ ฑ์ ห รื อ นวัตกรรมทีส่ ามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะของธุรกิจ
เชิงวิชาการ
		 2.5 ส่ ง เ ส ริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์
		 2.6 น�ำ เ ท คโนโลยีมาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางในการหา
รายได้ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน

กลยุทธ์ที่ 3 จัดหารายได้จากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีอยู่
แนวทางการพัฒนา
		 3.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ (ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3) โดยใช้ความเชีย่ วชาญ
ของหลักสูตรหรือหน่วยงาน เพือ่ ตอบสนองต่อกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย
		 3.2 จัด หารายได้จากการวิจยั ความเชีย่ วชาญเฉพาะ การพัฒนานวัตกรรม ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา และรายได้จากการบูรณาการความรู้
		 3.3 จัดหารายได้จากทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุม้ ค่า เช่น อาคารสถานที่
พืน้ ที่ หอประชุม ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องฝึกอบรม เป็นต้น
		 3.4 จัดกิจกรรมเพือ่ ระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษา
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