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สวนที่ 1 
สวนนํา  

 
ความเปนมาของแผน 
 ในระยะ 4 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดบริหารงานภายใตปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
ตามที่ไดกําหนดไวในแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2557 – 2560 โดยมีวิสัยทัศนที่จะมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ 
ภายใตกระบวนการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเปนเลิศ ตอมาไดมีการทบทวนแผนกลยุทธฉบับดังกลาวโดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเนนการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ 2558 - 
2560 ของมหาวิทยาลัย (SDU Retreat คร้ังที่ 2) และไดสังเคราะหขอมูลจากการประชุมเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 
4 ป พ.ศ. 2557 – 2560 ฉบับปรับปรุงป 2558 และใชแผนดังกลาวเปนแนวทางใหหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยนําไปใชในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว 
 หลังจากที่มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ประกอบกับรูปแบบการบริหารจัดการในยุค
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามบริบทสังคม นโยบายของรัฐ และกรอบนโยบายการปรับ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกลุมใหม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงดําเนินการทบทวนปจจัยแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกตามบริบทโลกและบริบทประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการทบทวนศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย และทําการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Reprofiling) โดย
มุงเนนการดําเนินงานตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ภายใตพันธกิจหลัก
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสามารถ
ผลิตและพัฒนากําลังคนที่ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาตอทั้ง
มหาวิทยาลัยและสังคมอยางยั่งยืน ภายใตปรัชญา วิสัยทัศน และแนวทางการบริหารที่เปนไปตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวในการปรับ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University Reprofiling) มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคและขั้นตอนในการจัดทําดังที่จะกลาวตอไป 
 
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนกลยุทธ 
 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหแนวโนมบริบท
แวดลอมของมหาวิทยาลัย การทบทวนศักยภาพที่ผานมาและทิศทางการพัฒนาในอนาคตของมหาวิทยาลัย โดย
มีวัตถุประสงคในการจัดทํา ดังน้ี 
 1. เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและเปนแนวทางดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือใหประชาคมของมหาวิทยาลัยทุกหนวยงานและทุกระดับรวมกันดําเนินงานใหสอดคลองใน
ทิศทางเดียวกัน (Alignment) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 
 3. เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย 
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ข้ันตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ 
 มหาวิทยาลัยไดทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฉบับที่
ผานมา ประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดตามแผน รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลในบริบทที่เกี่ยวของ และใช
กระบวนการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 
2564 โดยมีขั้นตอนในการจัดทํา ดังน้ี 

 1. การรวบรวมขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ 
  มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลสําคัญเพ่ือใชประกอบในการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พ.ศ. 2561 – 2564 ซ่ึงประกอบดวย  
  1.1 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต  
   - การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Reprofiling) 
   - การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
   - แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559 – 2563 
  1.2 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ. 2557 – 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
  1.3 ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 – 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
  1.4 นโยบายสําคัญที่เกี่ยวของดานการศึกษา  
   - กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   - แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
   - แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   - (ราง) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) 
   - ขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ เชน แนวคิดประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รายงานการวิจัยประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เปนตน 
  1.5 สถิติที่สําคัญประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยไดนําเคร่ืองมือ SWOT Analysis มาใชในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือเปนขอมูล
ในการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 3. การระดมความคิดเห็นเพ่ือยกรางแผนกลยุทธ 
  มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย (Pre-Retreat) เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2560 ภายใตหัวขอ “ภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนาสวนดุสิต” และจัดประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) เม่ือวันที่ 29 
กันยายน 2560 ภายใตประเด็นคุณภาพ 9 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานนักศึกษา ดานงานวิจัย ดานบุคลากร 
ดานการใชทรัพยากรและงบประมาณ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ  
  นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย โดยสวนดุสิตโพล ยังไดสํารวจความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกวา 600 
คน ประกอบดวย นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับมุมมองตอมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งในอดีต 
ปจจุบัน และอนาคต 



3 
 

 

 4. การยกรางแผนกลยุทธ 
  ในการยกรางแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยไดนําขอมูลจากการระดมความคิดเห็นทั้ง Pre-Retreat และ 
Retreat ขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสียผานแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะหขอมูลสําคัญดานการศึกษา และดําเนินการประมวลผลขอมูลทั้งหมดเพ่ือยกรางแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา  

 5. การวิพากษรางแผนกลยุทธ 
  มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเพ่ือวิพากษรางแผนกลยุทธ จํานวน 3 คร้ัง ดังน้ี 
  5.1 การประชุมวิพากษรางแผนกลยุทธ  ค ร้ังที่  1 เมื่อ วันที่  8 กุมภาพันธ  2561 ผู วิพากษ
ประกอบดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  5.2 การประชุมวิพากษรางแผนกลยุทธ คร้ังที่  2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ผู วิพากษ
ประกอบดวย ผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกหนวยงานและประธานหลักสูตร โดยแบงการประชุมเปนกลุมยอย
ทั้งสิ้น 4 กลุม จําแนกตามแตละยุทธศาสตร 
  5.3 การประชุมวิพากษรางแผนกลยุทธ คร้ังที่  3 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ผู วิพากษ
ประกอบดวย คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน 
  และมีการปรับปรุงรางแผนกลยุทธตามขอเสนอแนะกอนนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 6. การนําเสนอรางแผนกลยุทธเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  มหาวิทยาลัยนําเสนอรางแผนกลยุทธเพ่ือพิจารณาตอที่ประชุมรองอธิการบดีในวันที่ 13 มีนาคม 
2561 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่  14 มีนาคม 2561 และจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคร้ังพิเศษในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพ่ือรับฟงนโยบายจากอธิการบดี และ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางแผนกลยุทธเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
 ขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธ แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560  
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้บริหารงานภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งต่อมาได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์
ฉบับดังกล่าวโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเน้นการด าเนินงานส าหรับ 
ปีงบประมาณ 2558 - 2560 ของมหาวิทยาลัย (SDU Retreat ครั้งที่ 2) และได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุม
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ฉบับปรับปรุงปี 2558 และใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางให้
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยน าไปใช้ในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์      
ที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560  
 มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ ซึ่งน าไปสู่การบรรลุปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยมี
สาระส าคัญดังนี้ 

 1. ปรัชญา 
  มหาวิทยาลัยที่ สามารถสร้ างความเข้ม แข็ ง ในการอยู่ รอดได้อย่ างยั่ งยืน  (Sustainable 
Survivability) 

 2. วิสัยทัศน์ 
  มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ 
และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ 

 3. พันธกิจ 
  มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. เจตจ านง 
  มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมก ากับความรู้ เพียบพร้อม
ด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 5. ค่านิยมร่วม  
  Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย 

Uniqueness การมีเอกลักษณ์ที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแต่เดิม 
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Relationship สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก 
Value ความมีคุณค่าในความรู้สึกของประชาคมและสังคม 
Identity อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย 

อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ 
Variation การผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับ 
Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกเฉพาะทั้งด้านวิชาการและความมีสุนทรียศาสตร์ของ

บุคลากรและนักศึกษา 
Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร 
Innovation นวัตกรรม 
Learning การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากร 
Initiation การเริ่มต้น 
Total Quality คุณภาพองค์รวม  
Young Blood คนรุ่นใหม่ 

 6. เป้าประสงค์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

  6.1 ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   -  สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นบนพื้นฐานความเป็นเลิศ 
   -  มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม 

  6.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
   -  ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
   -  สร้างและการน าความรู้สู่สังคมเพ่ือให้บริการวิชาการและเป็นแนวทางในการพัฒนา        
และแก้ไขปัญหาสังคม 
   -  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ด ารงอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

  6.3 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
   -  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   -  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
   -  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 7. ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

  7.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความช านาญ 

  7.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต 
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เน้นการ
เรียนรู้แบบบูรณาการสู่การท างานจริง (Work - based Learning) 2) คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน 
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  7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความ
เชี่ยวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 2) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรมในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

  7.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการ 
   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการ
วิชาการท้ังภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  7.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาการด าเนินงานด้านบุคลากรทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 2) รักษาความผูกพันของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

  7.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ความอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน 
   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและ
ด้านบริหาร 

 ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 
2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8 
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ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560  
 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดยจ าแนกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ 
  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไว้ 4 ด้าน คือ ด้านอาหาร 
การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ และก าหนดเป้าหมายว่าจะท าให้
สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้างและมุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความ
ช านาญในวิชาชีพของตน  

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนสาขาอัตลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) จ านวน 50 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรใน
สาขาอัตลักษณ์ จ านวน 11 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตร
ธุรกิจการบิน หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง และหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวได้ค านึงถึงแนวทางที่ก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มุ่ งเน้น
การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ในแต่ละด้านเพื่อสร้างคุณลักษณะที่โดดเด่นให้แก่บัณฑิต 
  หลักสูตรสาขาอัตลักษณ์ได้จัดโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่นักศึกษาในหลายโครงการ ตัวอย่าง
โครงการของอัตลักษณ์ด้านอาหาร เช่น โครงการสวนดุสิตครัวของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและ
บุคลากร และเป็นเวทีส าหรับการฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน ประกอบด้วยกิจกรรม เช่น งานเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง
ระดับชาติ การประกวดส ารับอาหารไทย “Modern Thai Cuisine” และ “วิจิตรการอาหารไทย” เป็นต้น 
โรงเรียนการเรือนร่วมกับ Club Mediterranee จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาหารนานาชาติ
และแนะน าแนวทางเพ่ือกา้วสู่อาชีพด้านการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือนร่วมกับบริษัทโคเรีย อะโกร-เทรด 
เซ็นเตอร์ จัดแสดงแกลอรี่ “พับซัง” (ส ารับอาหารแบบเกาหลี) ให้นักศึกษาฝึกท าอาหารเกาหลีพร้อมเสิร์ฟและ
ขนมเกาหลี กิจกรรมเสริมทักษะด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร HACCP กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหาร
โดย Chef Tim Hollands ร่วมกับบริษัทชั้นน าด้านผลิตภัณฑ์นมของประเทศออสเตรเลีย  
  โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย เช่น โครงการปลูก
จิตส านึกความเป็นครู การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรมน า เทคโนโลยีเป็นฐานเพ่ือ
จัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ โครงการค่ายอาสาพัฒนาครู  
  โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรมการบริการ เช่น ความ
ร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา Hospitality Management (International Programme)
ร่วมกับมหาวิทยาลัย Auckland University Of Technology โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพ่ือเรียนรู้
วัฒนธรรมและภาษากับ Guilin Institute Of Tourism โครงการอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานปูทางสู่การสอบ 
TOEIC ส าหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพ่ือการบริการที่เป็นเลิศ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ปลุกความกล้า สร้างจิตสาธารณะ และพัฒนาทีม  
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  โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์ด้านการพยาบาลและสุขภาวะ เช่น โครงการ
วิเคราะห์ตนเองเพ่ือเป้าหมายวิชาชีพ การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนการคิดเชิงระบบ โครงการพัฒนา
ทักษะภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม โครงการสร้างเสริมทัศนคติแนวคิดเชิงระบบต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพ
พยาบาล โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างเสริมทักษะการดูแลมนุษย์ในวิชาชีพพยาบาล 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการมีงานท าของบัณฑิตสาขา  
อัตลักษณ์  
  หลักสูตรสาขาอัตลักษณ์ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานควบคู่
กับการเรียน (Work – based Learning) โดยการให้นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่
เป็นคู่ความร่วมมือ เครือข่าย และหน่วยงานธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและพร้อมปฏิบัติงานได้
ทันทหีลังจากจบการศึกษา เช่น นักศึกษาหลักสูตรด้านอาหารฝึกปฏิบัติงาน ณ บริษัท การบินไทย ฝึกปฏิบัติงาน
ด้านอาหารในงานพระราชทานปริญญาบัตร งาน Bike for Mom ร่วมออกร้านงานกาชาด ฝึกปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพ ระบบการสุขาภิบาล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์
ปฏิบัติการเนย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเครือข่าย โรงเรียน
ต้นแบบ และโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ โครงการพัฒนาการนิเทศการสอนสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โครงการ
ความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกับธุรกิจโรงแรมชั้นน า โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล โครงการเตรียมสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพพยาบาล โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินของนักศึกษา อาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น การออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเสริมสร้างสมรรถนะให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการท างาน
ที่กล่าวข้างต้น ส่งผลต่อภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละการมีงานท าบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2556 – 2559 

 

อัตลักษณ์ 
ร้อยละการมีงานท าบัณฑิต (ร้อยละ) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559* 
ด้านอาหาร 83.66 95.91 84.83 N/A 
การศึกษาปฐมวัย 94.39 96.91 98.94 N/A 
อุตสาหกรรมการบริการ 64.39 95.55 100.00 N/A 
การพยาบาลและสุขภาวะ 100.00 100.00 100.00 N/A 

 

  กลยุทธ์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสาขา   
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตก าลังคนที่ตอบสนองความ
ต้องการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) การแปรรูปอาหาร 6) หุ่นยนต์ 
7) การบินและโลจิสติกส์ 8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมชีีวภาพ 9) ดิจิตอล 10) การแพทย์ครบวงจร จึงจะเห็นได้ว่า 
หลักสูตรในสาขาอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและสามารถตอบสนองต่อการ

หมายเหตุ:    * อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
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พัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตใน
สาขาอัตลักษณ์ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก แสดงดังตารางที่ 2 

   
ตารางท่ี 2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2556 – 2559 

 

อัตลักษณ์ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ด้านอาหาร 611 616 579 526 
การศึกษาปฐมวัย 200 213 351 315 
อุตสาหกรรมการบริการ 719 752 621 529 
การพยาบาลและสุขภาวะ 89 90 92 83 

รวม 1,691 1,671 1,643 1,453 
 
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอัตลักษณ์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น โครงการ Chef Culinary Camp มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหาร เพ่ือเสนอแนวทางในการเลือกศึกษาต่อด้าน
อาหาร โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล เป็นต้น 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  หลักสูตรสาขาอัตลักษณ์เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่
สอดคล้องกับวิชาชีพและสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างอิสระในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจัดโครงการเพ่ือ
พัฒนาทักษะนักศึกษา เช่น โครงการสาธิตการท าอาหารอาเซียนในงาน ASEAN Festival ภายใต้หัวข้อ 
"Welcome to  the ASEAN Community” โครงการจัดท าสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Multimedia ด้านอาหาร
ของประเทศในกลุ่ม ASEAN โครงการวัฒนธรรมไทยกับอาเซียนในงานคหกรรมวิชาการ โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ศูนย์นวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การแลกเปลี่ยนเยาวชนและ    
ยุวฑูตด้านการท่องเที่ยวเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเมืองสมาชิก Lower Mekong Tourism 
Cities โครงการ Ship of Life in Cambodia นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้านการ
บริการ คือ หลักสูตรการจัดการงานบริการ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิตสู่ระดับนานาชาติ  

  2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต        
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเป็นสวนดุสิต เพ่ือให้บัณฑิตทุกสาขามี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะเน้นการพัฒนานักศึกษาในส่วนของหลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรอ่ืนที่ไม่ใช่หลักสูตร
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สาขาอัตลักษณ์ โดยในปีการศึกษา 2556 – 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาและร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตใน   
แต่ละคณะแสดงดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะที่สนับสนุนอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2556 – 2559 
 

คณะ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
คณะครุศาสตร์ - - - 236 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 322 290 418 404 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 485 566 630 466 
คณะวิทยาการจัดการ 609 507 804 658 

รวม 1,416 1,363 1,852 1,764 
 
ตารางท่ี 4 ร้อยละการมีงานท าบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 – 2559 
 

คณะ 
ร้อยละการมีงานท าบัณฑิต (ร้อยละ) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559* 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83.22 96.88 91.70 N/A 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 84.13 89.82 66.56 N/A 
คณะวิทยาการจัดการ 89.79 97.48 86.69 N/A 

   

  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน  
  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรบูรณาการศาสตร์จากฐานความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น หลักสูตร
เลขานุการทางการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่  ร่วมกันจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้มีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ       อย่าง
แท้จริง ตัวอย่างเช่น ร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการบริการลูกค้า ร่วมกับบริษัท เคมิโก้ 
จ ากัด เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ร่วมกับบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ปจ ากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เป็นต้น  
  หลักสูตรต่าง ๆ ได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นส าคัญเพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพให้มีคุณภาพ และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้านตามปรัชญาและจุดเน้น
ของแต่ละหลักสูตร ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการจัดโครงการเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่ทักษะ Digital Economy โครงการ

หมายเหตุ:    * อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
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ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาความรู้ควบคู่การปฏิบัติจริง โครงการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในเวทีวิชาการและวิชาชีพ 
โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา โครงการประเมินผลหลักสูตรและน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและการ
บริหารจัดการหลักสูตรต่อไป  
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเพ่ือศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เช่น การผลิตสื่อ EDLRU ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา การเผยแพร่สาระความรู้ผ่ าน Suan Dusit Internet Broadcasting รวมถึงการจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการเฉพาะส าหรับการฝึกปฏิบัติ เช่น ห้องโสตทัศนศึกษาส าหรับการฝึกฝนทางด้านภาษา ห้องเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ 
ศูนย์ปฏิบัติการเนย ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โรงสีข้าว อาคารธุรกิจการบิน ห้องโดยสารจ าลอง (Mock up) 
ห้องปฏิบัติการสถานการณ์จ าลองของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต หุ่นจ าลองส าหรับฝึกทักษะทางการพยาบาลเสมือน
จริง  

  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ (Good 
Citizenship) 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ มีทักษะในการเรียนรู
และการใช้ชีวิต ควบคู่กับทักษะเชิงวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 
และสามารถปรับตัวให้เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพ่ือให้เป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นสวนดุสิต      
อันประกอบด้วย การมีบุคลิกภาพที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน ด ารงตนอย่างมีคุณค่า ท างานด้วยความประณีต เป็นผู้น า 
เสียสละเอ้ืออาทร รักและศรัทธามหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โครงการที่สนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว เช่น โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต โครงการวันช่อใหม่ โครงการสร้างบัณฑิต
จิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการค่ายผู้น าเยาวชนรุ่นใหม่ โครงการธรรมะเพ่ือชีวิต โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
โครงการต้นแบบปลอดบุหรี่ โครงการอบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณชน โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์
ใบตอง ระดับชาติ การจัดนิทรรศการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน  
  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็นการเปิดเสรีทางการ
ศึกษาในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้  ภาษา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เล็งเห็นความส าคัญที่จะต้องเตรียมนักศึกษาและบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สร้างความ
ตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง สร้างสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ส่งเสริม
การจัดการศึกษาแบบพหุภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น โครงการฑูตวัฒนธรรมอาเซียน โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การจัดศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง โครงการ TOEIC for Career Path 
in AEC โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์นวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กับการสร้างตัวตนของประชาคมอาเซียน การจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือ
รองรับ AEC เป็นต้น 
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  กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่า 
  โครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของศิษย์เก่าได้จัดท าในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น การสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ การให้ศิษย์เก่าได้ร่วมประเมินหลักสูตรและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับศิษย์เก่า เพ่ือสร้าง
ความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และการสร้างความผูกพันกับองค์กร เช่น โครงการบริการวิชาการ โครงการ
สานสัมพันธ์พี่น้อง การมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในอาชีพและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 
โครงการกีฬากระชับมิตร นอกจากนี้ หลักสูตรต่าง ๆ ยังจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
เพ่ิมเติมให้แก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ศิษย์เก่ารับทราบ 

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่ มีความ
เชี่ยวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าประสงค์ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ อาจารย์มีความสามารถในการท างานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และสามารถเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ   
ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และมีค่า Impact Factor สูง มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก    
มีทักษะประสบการณ์ในการประยุกต์และถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หรือบริการวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถด ารงตนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม 
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาคือ หน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ (UBI) และหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสังเขปเฉพาะผลงานที่โดดเด่นได้ ดังนี้ 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและประเทศ   
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยให้มีความครอบคลุมใน  
3 ด้าน ตามกลยุทธ์ที่ 1 ได้แก่ งานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน งานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ในอัตลักษณ์ และงานวิจัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยทั้งหมดดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมีแหล่ง
งบประมาณด้านการวิจัยหลัก ๆ 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน (วช.) งบประมาณบ ารุง
การศึกษา และงบประมาณแหล่งทุนภายนอกอ่ืน ๆ ซึ่งมีความเติบโตทั้งในด้านงบประมาณการวิจัยในภาพรวม
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 งบประมาณด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

 

ประเภทแหล่งทุน 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 40,604,200 38,179,100 45,221,800 78,278,800 
งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) 8,268,315 9,901,780 3,000,776 3,000,000** 
งบประมาณแหล่งทุนภายนอกอ่ืนๆ 77,485,780 60,290,700 58,371,631 15,537,750 

รวม 126,358,295 108,371,308  106,594,207 96,816,550* 
หมายเหตุ: * ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 
  ** มหาวิทยาลัยไม่ได้จดัสรรงบประมาณบ ารงุการศึกษาในปีงบประมาณ 60 แต่ได้จัดสรรงบประมาณแผน่ดนิ
ของโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในส่วนที่เป็น
งบบ ารุงการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2560 แทน 
 
  นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ท าการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และน าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการวิจัยด าเนินการเสร็จสิ้นลง ทั้งในรูปแบบของ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ เช่น การก าหนดไว้ในเงื่อนไขของ
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย การจัดโครงการช่วยเหลือการตีพิมพ์เผยแพร่โดยระบบผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่ามีจ านวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ   
โดยคิดเป็นร้อยละต่อจ านวนอาจารย์นักวิจัยทั้งหมดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ร้อยละการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

การตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ร้ อ ย ล ะ ก า ร ตี พิ ม พ์ ร ะ ดั บ ช า ติ /
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ประจ าทั้งหมด 

5 12.78 12 14.81 15 28.15 20 2.54* 

หมายเหตุ: * ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 
 
  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม มาพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมจากการวิจัย 
มาช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2560 มี
โครงการที่ช่วยสนับสนุนการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม มาพัฒนามหาวิทยาลัยที่โดดเด่นจ านวนมาก ทั้งนี้มีผลงาน
ที่สะท้อนการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงนโยบายและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
  1. โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย ได้แก่ การติดตามผลบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ และ
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้มีโครงการวิจัยเชิงนโยบาย 
เรื่อง การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์แบรนด์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการประเมินคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตของ
นักศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
  2. โครงการที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   2.1 อัตลักษณ์อาหาร ได้แก่ การพัฒนาเค้กเนยสดจากเนยสวนดุสิตโดยใช้สารคอลลอยด์ร่วมกับ
การปรับสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ ผังความชอบของเครื่องดื่มกาแฟผสมส าเร็จรูปที่วางจ าหน่ายในประเทศ
ไทย แผนกลยุทธ์น าครัวไทยสู่ตลาดอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ต าราอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าวแต๋นซอสต้มย ากุ้งข้าวหอม 
ขนมจีบข้าวลืมผัว ปอเปี๊ยะข้าวกล้องผัดน้ าพริกลงเรือ ปั้นขลิบทอดไส้น้ าพริกเผาปลาสลิด เป็นต้น 
   2.2 อัตลักษณ์การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงในรูปแบบการพัฒนาในขณะ
ปฏิบัติการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบรู้คิด
ของครูปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี และการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดนครนายก  
   2.3 อัตลักษณ์อุตสาหกรรมบริการ ได้แก่ รูปแบบการจัดการความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดน้ า การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวหมู่บ้านเย้ จังหวัดสุพรรณบุรี และการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
อารยธรรมล้านนาและสุโขทัยกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน  
   2.4 อัตลักษณ์การพยาบาลและสุขภาวะ ได้แก่ งานวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะ
โภชนาการของผู้สูงอายุในต าบลดอนมะสังข์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยภาวะสุขภาพ ความต้องการ
จ าเป็น ความคาดหวัง และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตบางพลัด และงานวิจัยความคาดหวังต่อการดูแลและการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุของบุคคลวัย
ผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา/วิจัยกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  
  จากผลการส่งเสริม การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบ
กับการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย    
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย การใช้ระบบเครือข่ายพัฒนาโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เช่น เครือข่าย
งานวิจัย Researcher Club เครือข่าย SDU Research Consortium เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี
คุณภาพตลอดจนระบบผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านประเมินผลงานวิจัยให้ได้คุณภาพทางวิชาการ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับการยอมรับในด้านวิจัยในเครือข่ายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยประเมินได้
จากผลการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานด้านการวิจัยในเวทีวิชาการของเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. เครือข่ายราชภัฏวิจัย โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้หัวข้อ 
"การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการ
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บริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมดกว่า 40 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงผลงานในงานดังกล่าว  
  2. เครือข่ายส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับรางวัล Bronze Award จากการเข้า
ร่วมประกวดบูธน าเสนอผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากพืชสมุนไพร (Suan Dusit Herbals) ในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ในวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
  3. เครือข่ายนานาชาติ  International Exhibition of Inventions โดยได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง และรางวัล Special prize “Honorable mention” จากการเข้าร่วมงาน 45th International 
Exhibition of Inventions Geneva, Switzerland เมื่อวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 โดยมีหน่วยงาน
น าผลงานเข้าร่วมน าเสนอทั้งหมดกว่า 1,000 ผลงาน จาก 700 สถาบัน ใน 40 ประเทศท่ัวโลก 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ 
  มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ตาม
จุดเน้นของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งยังคงมีการเน้นการด าเนินงานที่ส่งเสริมการท างานวิจัย และเพ่ิมจ านวน
งานวิจัย การน าผลของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการวิจัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  ในปี 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด ผ่านคณะกรรมการผู้ประสานงานด้านวิจัย และจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารและรายงานโครงการ
สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะ
กับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสนับสนุน
ให้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระบบออนไลน์เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในส่วนของ         
e Research 
  ในปี 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดประเด็นและเป้าหมายการจัดการความรู้ และจัดท าแผนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2557 ทั้งนี้ประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย 
บทความทางวิชาการ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เช่น โครงการการจัดการความรู้จากความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการท าวิจัย 
  ในปี 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  ซึ่งร่วมกันก าหนด      
องค์ความรู้ขององค์กร คือ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมในแต่ละ
ขั้นตอน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ในปี 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านวิจัย ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งก าหนด
เป้าหมาย และตัวชี้วัดว่า การบริหารงบประมาณด้านวิจัยเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  จากนั้นได้จัดการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นดังกล่าว จนกระทั่งได้แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณด้านวิจัยเป็นไปตามก าหนด เช่น จัดท าแผนการด าเนินงานการติดตามการใช้งบประมาณด้านวิจัย
และพัฒนาปี 2560 และจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายส าหรับงานวิจัยที่รับงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2558 - 2559 เพ่ือให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานวิจัยเพ่ือให้เสร็จสิ้นตาม
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ระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งปรับกระบวนในการปิดโครงการวิจัย โดยให้ขยายระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัย และการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น  

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ข่าวสารการฝึกอบรมสัมมนา และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายด้านการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย การสมัครเพ่ือยื่น
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย การติดตามความคืบหน้าการให้บริการด้านการวิจัย รวมไป
ถึงการประมวลผลข้อมูลส าหรับการน าไปใช้เพ่ือวางแผนก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของผู้บริหาร เป็นต้น โดย
บริหารจัดการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยหลัก ๆ ดังนี้ 
  1. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (R-System) เพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ ได้แก่ การยื่นขอทุนวิจัยงบบ ารุงการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน ๆ การยื่นบทความวิจัยและบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 
มสด รวมทั้งการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวด้านการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้อาจารย์
และนักวิจัยสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของการขอทุนสนับสนุนการวิจัยได้ตั้งแต่เริ่มต้นยื่นขอทุนจนกว่าจะ
สิ้นสุดกระบวนการท าสัญญารับทุนวิจัย 
  2. ระบบค้นหางานวิจัย (e-Research Library) ภายหลังจากนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
และด าเนินการท าวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดเก็บรวมรวมรายงานการวิจัยทั้งหมดเอาไว้
ในรูปแบบของระบบค้นหางานวิจัย ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บ สืบค้น ดาวน์โหลด และเผยแพร่ 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณาจารย์และนักวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่ผ่านการบริหารจัดการ
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้และจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  ในการบริหารงานด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมีนโยบายและระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเน้น
การน างานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จ าเป็นต้องมีการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) และเชื่อมโยงกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 - 2560 หน่วย TLO ได้มีการยื่นจดทะเบียนขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ 
สิทธิบัตร จ านวน 4 เรื่อง อนุสิทธิบัตร จ านวน 29 เรื่อง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 87 เรื่อง 
นอกจากนั้นทางหน่วย TLO จะมีการด าเน ินการพัฒนางานวิจัยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือต่อ
ยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการวิชาการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเอง รวมถึงความร่วมมือในการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับ 
และรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
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  กลยุทธ์ที่ 1 การประสานประโยชน์ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์และ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ประสานประโยชน์ร่วมกันโดยการบูรณาการการท างาน
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานของ
แต่ละหน่วยงาน น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม โครงการที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกัน
ด าเนินการจนเกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น โครงการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาร่วมกับโรงเรียนการอาหาร
นานาชาติ โฮมเบเกอรี่ โรงแรมสวนดุสิตเพลส สวนดุสิตโพล โรงเนย โรงสีข้าว โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โครงการ
อบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรในโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยโดยมีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ เป็น
วิทยากร เช่น การอบรมเทคนิคการให้บริการอย่างมืออาชีพ การอบรมการจัดการเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัย 
การอบรมการปิดบัญชีและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า คณะ
ครุศาสตร์อบรมการจัดท าข้อสอบให้ได้มาตรฐานให้แก่คณะต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์สิ่งแวดล้อมตรวจติดตามและให้ค าปรึกษาด้าน
คุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อมของสระว่ายน้ าในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือทดสอบ Microsoft Office Specialist (Microsoft 
Excel 2013 CORE) ส าหรับนักศึกษา  
  นอกจากนี้ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมประสานประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกผ่านการ
สร้างความร่วมมือและเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจ านวนมากกว่า 200 องค์กร ทั้งความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดประชุม
วิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาปฐมวัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Grow and 
Learn from Investing in Early Learning : Timing, Economics, and Efficiency.” กา ร จั ดนิ ท ร ร ศ ก า ร
เรื่องราวของ 10 อ าเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี หัวข้อ “มนต์เมืองฝัน สุพรรณบุรี 3D” ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
โครงการวาปีบุษบากรวิชาการโดยพระบรมราชานุญาต เป็นการจัดสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น ตัวอย่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแสดงดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 ตัวอย่างหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

 
หน่วยงานผู้ลงนาม หน่วยงานภายใน/ภายนอกประเทศ 

โรงเรียนการเรือน  Sievert Larsson Scholarship Foundation (SLSF) 
 Moscow State University of Technologies and Management 
 State Autonomous Professional Education Establishment “Moscow 

Educational Complex im. V.Talalikhin” 
 Guilford Young College Tasmania 
 Specialized Education on Korean Cuisine 
 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

โรงเรียนการท่องเที่ยว
และการบริการ 

 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท นกแอร์แมนเนจเม้นท์ฮ่องกง จ ากัด 
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หน่วยงานผู้ลงนาม หน่วยงานภายใน/ภายนอกประเทศ 
  โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ 

 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
 โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร 
 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ 

  โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ 
 โรงแรมคอร์ดยาท โดย แมริออท กรุงเทพ 
 โรงแรมดับเบิ้ลทรี โดย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ 
 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัล โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส 
 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 
 Guilin Institute of Tourism สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  วชิรพยาบาล 
 โรงพยาบาลเวชธานี 
 มูลนิธิสิทธิชนไทย 
 โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสติ 
 Westminster College, Utah, USA 
 Abilene Christian University, Texas, USA 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย 11 เเห่ง 
 บริษัท แพนราชเทวีกรู๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท นิปปอนเคมิคอล จ ากัด 
 บริษัท เคมิโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 บริษัท Prompt Now Co., Ltd 

คณะวิทยาการจัดการ  บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด 
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หน่วยงานผู้ลงนาม หน่วยงานภายใน/ภายนอกประเทศ 
 บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
 บริษัท วี เอ ที ทนายความและการบัญชี จ ากัด 
 บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 The InterContinental Bangkok and Holiday Inn Bangkok 
 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

คณะครุศาสตร์  Universitas Negeri Jakarta 
 Tuyen Quang College 
 Philippine Normal University 
 University of Southeastern Philippines 

   
  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการบริการวิชาการและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่จากฐานความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้คณะ/หลักสูตรให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความรู้ความเชี่ยวชาญและ
จุดเน้นของแต่ละคณะ/หลักสูตรตามรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของชุมชนและสังคมโดยกว้าง อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์จากการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อีกด้วย ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียตามรอยสมุนไพรไทยกับน้ าพริกสี่ภาคต ารับชาววังโดย
ความร่วมมือกับวิทยาลัยในวังหญิง ส านักพระบรมมหาราชวัง โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทย
สู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ โครงการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ ากัด (มหาชน) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลกร่วมกับสถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือร่วมกับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อสอบแบบอัตนัย โครงการอบรมการจัดท าสื่อการ
เรียนการสอน e-Learning ให้กับโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์
เฉพาะแก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โครงการอบรมหลักสูตร Essential English for Hospitality Industry 
โครงการการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย บุคคลวัยท างาน และวัยสูงอายุ  โครงการคลินิกเทคโนโลยี
ด้านอาหารเพ่ือชุมชน โครงการบริการวิชาการการน าความรู้กฎหมายสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการจัดท าแผนธุรกิจสู่วิสาหกิจชุมชน โครงการบริการยื่นภาษีระบบออนไลน์ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความเชี่ ยวชาญเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ส าหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง เช่น โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล โครงการอบรมหลักสูตรอาหารไทยให้ชาวต่างชาติ โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีแก่ผู้ท าบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต โครงการอบรมระยะสั้นโดยศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น 
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 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร       
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรซึ่งถือเป็นกลไกหลักที่จะช่วยในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บุคลากรของมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้วางแผนในการบริหารทรัพยากร
บุคคลและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีทักษะที่จ าเป็นในแต่ละวิชาชีพ สร้างเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและ
มีความผูกพันกับองค์กรเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างานและน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรในที่สุด 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 
17 กรกฎาคม 2558 และก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรทุกสายงานตามโครงสร้างให้สอดคล้องกับจุดเน้น
และบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน (Performance-Based Management) และการใช้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-Based 
Management) บริหารงานภายใต้แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดกระบวนการที่
ชัดเจนในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งงาน ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และก าหนดสมรรถนะที่บุคลากรสวนดุสิตพึงปฏิบัติ แบ่งเป็น สมรรถนะ
หลัก (Core Competency) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ความเป็นสวนดุสิต ความมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จที่เป็นเลิศ การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและทีมงาน การด ารงตนบนฐานของวินัย คุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเข้าใจมหาวิทยาลัย และสมรรถนะเฉพาะ (Functional Competency) จ านวน 3 ข้อ 
ได้แก่ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนานวัตกรรมจากฐานความรู้ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวใน
การพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือนซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการปฏิบัติราชการ 
นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานยังใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของงานและพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์  

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนต าแหน่งให้สูงข้ึน 
  มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน
วิชาการ และสายบริหาร เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับแต่ละวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเชี่ยวชาญในต าแหน่งงานเพ่ือให้ได้ผลงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
นั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเสริมสร้างให้อาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาต ารา งานวิจัย บทความ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับทิศทางการ
เป็นประเทศไทย 4.0 พัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ 
เช่น โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์เรื่องเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โครงการอบรมแนว
ทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โครงการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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โครงการพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ใน
การเขียนผลงานทางวิชาการ โครงการสัมมนาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานประเภทงาน
สร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการมุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น แสดงดังตารางที่ 8  
 
ตารางท่ี 8 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 – 2559 
 

ประเภท 
จ านวนอาจารย ์(คน) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
อาจารย์ 720 682 622 518 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 105 121 153 221 
รองศาสตราจารย์ 15 12 10 13 
ศาสตราจารย์ 1 1 1 1 

รวม 841 816 786 753 
 
  นอกจากการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยแล้ว คณะ/โรงเรียน และ
หลักสูตรต่าง ๆ ยังมุ่งเสริมศักยภาพอาจารย์ในวิชาชีพเฉพาะด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการจัดอบรมสัมมนา
แบบ In House Training การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
ลักษณะ KM การให้อาจารย์เข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพ่ือน าประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่นักศึกษา 
เป็นต้น 
  ส าหรับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามสายงานเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดหลักสูตรที่หลากหลาย ทันสมัย และ
ครอบคลุมในแต่ละต าแหน่งงาน เช่น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เทคนิคการบริหารทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารงานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การบริการสารสนเทศเชิงรุกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เทคนิคการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เทคนิคการให้
ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย การจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอย่างเป็นระบบ เป็นต้น การจัดให้มีการอบรมทางไกล
ผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ การสอนงาน การท างานข้ามสายงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีสื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์หรือโปรแกรมส าเร็จรูป เช่น การฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่าน
โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries สื่อ e-Book, e-Learning เป็นต้น 

  กลยุทธ์ที่ 3 ธ ารงรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศ 
  ประเด็นท้าทายส าคัญของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงานบุคคล คือ การรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กร มหาวิทยาลัยจึงออกแบบกระบวนการในการเสริมสร้าง
ความรักและความผูกพันกับองค์กร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และใช้ศักยภาพที่มีในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ให้กับบุคลากรแต่ละประเภทให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยมีสภาคณาจารย์และพนักงานช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าว  
ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษและค่าประสบการณ์ส าหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะด้านที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหาร อาจารย์หลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์  การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ปฏิบัติ  ( Career Path) หากบุคลากรมี
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ความสามารถที่โดดเด่น ได้รับรางวัล หรือได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยจะท าการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้ประชาคมรับทราบผ่านสื่อและช่องทางที่หลากหลาย และจะมีโอกาสใน
การถูกคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและเตรียมการส าหรับการเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัย
ยังให้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดผลการด าเนินงานที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค านึงถึงความปลอดภัย สะดวก ทันสมัย และสะอาด 

 6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความ
อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการตามหลักธรรมา  
ภิบาล มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ มี
การบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการก ากับติดตามประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติตามแผน 
สร้างความม่ันคงทางการเงินด้วยการเพ่ิมรายได้จากการใช้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การก ากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญ
ในการก าหนดนโยบาย เสนอแนะทิศทางการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่ความก้าวหน้า
และการพัฒนามหาวิทยาลัย ก ากับติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานที่
ส าคัญของมหาวิทยาลัย เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและการประเมินผลหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผย
และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชน เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว SDU Timeline สื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและการสร้างระบบจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นรูปธรรม จัดให้มีระบบ
การตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน และมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก 
  มหาวิทยาลัยวางระบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยเริ่มพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
เรียกว่า SDU QA ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่ครอบคลุมถึงการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ ในภารกิจหลักด้านการศึกษา หลักสูตร การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการทางวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาการประกันคุณภาพนี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ และระบบการประเมิน
คุณภาพที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องตามยุทธศาสตร์และมุ่งสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)  
  มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการหลักที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงขั้นตอนการท างานพร้อมก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการท างานเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพ่ิมความยืดหยุ่นและคล่องตัว
ในการท างาน ลดความซ้ าซ้อนของงานเพ่ือลดระยะเวลาในการท างานลง ส่งผลท าให้ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมีแนวโน้มที่สูงขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้และ
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คณะท างานการจัดการความรู้เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานสนับสนุน สกัดความรู้ที่มีในตัวบุคคลเพ่ือจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีในประเด็นต่าง ๆ เช่น เทคนิควิธีการสอนและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
การเขียนบทความทางวิชาการ การออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม การวิจัยในชั้นเรียน การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน เป็นต้น  

  กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความม่ันคงทางการเงินจากการบริการวิชาการ/โครงการพิเศษ  และการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
  การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานจัดหารายได้ที่เป็นหน่วยงานอิสระ อันได้แก่ ส านักกิจการพิเศษ สวนดุสิตโพล 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สวน
ดุสิตโฮมเบเกอรี่ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ และสนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอิสระที่ต้องมีบทบาททั้งในลักษณะของธุรกิจวิชาการ คือ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์จริง
ให้กับนักศึกษา เป็นหน่วยให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก และเป็นแหล่งจัดหารายได้เพ่ิมเติมให้กับ
มหาวิทยาลัยโดยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่  หน่วยงานอิสระได้จัดท าแผนการจัดหารายได้เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาสเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  กลยุทธ์ที่ 4 รณรงค์และสร้างจิตส านึกของผู้เรียนและบุคลากรตระหนักถึงสถานการณ์
สิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม รวมถึงส่งเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน 
  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงก าหนดนโยบายในการจัดการ
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
การศึกษาให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน ปลอดภัย และสวยงาม จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการจัดการขยะ 
การจัดการมลภาวะ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง โดยมี
เป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่ งแวดล้อม (Green & Clean University) ใน
อนาคต โครงการที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนนโยบายข้างต้น เช่น โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีส าหรับมหาวิทยาลัยสีเขียว การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ในการสูบน้ าเพ่ือบริโภคในวิทยา
เขตสุพรรณบุรี และยังได้รับรางวัลจากโครงการการขอรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ คณะ/หลักสูตรต่าง ๆ ยังได้ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็น
ความส าคัญและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึง
กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560  
 ในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Key Performance 
Indicators) เพ่ือใช้ในการวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์และการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยมีการก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละปีตลอดปี พ.ศ. 2557 ถึง 2560 ค่าเป้าหมายถูกก าหนดจากการตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาและข้อก าหนดจาก
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 
2560 ขึ้นภายใต้การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนทิศทางการพัฒนาและจุดเน้นการด าเนินงาน
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (SDU Retreat ครั้งที่ 2) ในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2557 และได้
ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์
สรุปได้ดังตารางที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 9 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 
 

ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานความเป็นเลิศ 

การศึกษาปฐมวัย 
1. ร้อยละของการมีงานท าของบัณฑิต
ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนใน
เครือสาธิตของประเทศภายใน 1 ปี 

 
10 

 
10.01 

      

2. ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตปฐมวัย 

80 80       

อุตสาหกรรมการบริการ 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติในด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ   

 
2 

 
8.50 

      

4. ร้อยละของนักศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับการ
ยอมรับ/ชื่นชมจากองค์กรภายนอก  

5 10       

5. ร้อยละของบุคลากรโรงแรม 
สวนดุสิตเพลสได้รับการพัฒนางาน
บริการตามมาตรฐานอาเซียน   

50 92       

ด้านอาหาร 
6. จ านวนนักศึกษาด้านอาหารที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ  

 
20 

 
92 

      

    หมายเหตุ : มีการทบทวนตัวช้ีวัดใหม่ในปี 2558 จึงท าให้ตัวช้ีวัดบางตัวไม่แสดงแผน/ผล ในปี 2558 - 2560 

27 

24 



ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
7. จ านวนบุคลากรด้านอาหารที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและนานาชาติ   

5 
 

3       

การพยาบาลและสุขภาวะ 
8. การได้รับการรับรองสถาบัน 
จากสภาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ด้านสาขาพยาบาลศาสตร์ 

 
3 ปี 

 
3 ปี 

 
3 ปี 

 
3 ปี 

 

 
3 ป ี

 
3 ปี 

 
3 ปี 

 
5 ปี 

9. ร้อยละของบัณฑิตพยาบาลที่ได้ 
งานท าตรงตามสาขาวิชาชีพ ในสถาน
บริการสุขภาพที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

70 97.75       

10. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ด้านเสริมสร้างสุขภาวะ 

3 3       

ทุกอัตลักษณ์ 
11. จ านวนกิจกรรมที่หน่วยงาน
ภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 
มาขอรับบริการวิชาการ 

 
9 

 
31 

      

12. ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการ
เสนองานจากผู้ประกอบการ 

20 49.87       

 

        
 
 
 
 

หมายเหตุ : มีการทบทวนตัวช้ีวัดใหม่ในปี 2558 จึงท าให้ตัวช้ีวัดบางตัวไม่แสดงแผน/ผล ในปี 2558 - 2560 

28 

24 



ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ฉบับปรับปรุง ปี 2558 
การศึกษาปฐมวัย 
1. ร้อยละของการมีงานท าของบัณฑิต
ภายใน 1 ปี 

   
 

90 

 
 

90.60 

 
 

90 

 
 

98.93 

 
 

90 
 

92.86 

อุตสาหกรรมการบริการ 
2. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 
ที่ตรงสาขา ภายใน 1 ปี 

   
85 

 
95.54 

 
90 

 
92.25 

 
90 

 
93.55 

ด้านอาหาร 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/ 
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ด้านอาหาร 

   
5 

 
7.79 

 
10 

 
26.47 

 
10 

 
13.72 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัล/ 
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ด้านอาหาร 

  7 26.35 9 27.39 11 38.96 

5. จ านวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/ผลงาน
ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน
ด้านวิชาการและหรือสนับสนุนวิชาการ 

  5 5 5 10 5 13  

7. ร้อยละของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ในครั้งแรก 

  70 86.52 75 84.44 80 74.70 

ทุกอัตลักษณ์ 
8. จ านวนนวัตกรรมที่หน่วยงาน
ภายในบูรณาการร่วมกัน เพื่อพัฒนา 
อัตลักษณ์บนพ้ืนฐานความเป็นเลิศ 

   
10 

 
28 

 
15 

 
41 

 
20 

 
62 

29 

24 



ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

1. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(TQF) 

70 ปี 2557 ยัง
ไม่มีผู้ที่จบ
การศึกษา
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

      

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

80 88.64       

3. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 
6 เดือน 

70 83.59       

4. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าตรง
สาขา 

60 80.46       

5. ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับเงินเดือน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80 80.00 80 88.86 90 91.06 90 92.60 

6. ร้อยละของบัณฑิตท่ีพึงพอใจและไม่
พึงพอใจในกระบวนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

6.1 พึงพอใจ 
6.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 
 

>75 
<25 

 
 
 

83.80 
16.20 

 
 
 

>75 
<25 

 
 
 

78.42 
21.58 

 
 
 

>75 
<25 

 
 
 

83.40 
16.20 

 
 
 

>75 
<25 

 
 
 

84 
16  

 
 

        
หมายเหตุ : มีการทบทวนตัวช้ีวัดใหม่ในปี 2558 จึงท าให้ตัวช้ีวัดบางตัวไม่แสดงแผน/ผล ในปี 2558 - 2560 

30 

24 



ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
7. ร้อยละของผู้ประกอบการทีพึ่งพอใจ
และไม่พึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
     7.1 พึงพอใจ 
     7.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 
 

>75 
<25 

 
 
 

83.00 
17.00 

 
 
 

>75 
<25 

 
 
 

82.70 
17.30 

 
 
 

>80 
<20 

 
 
 

82.40 
17.60 

 
 
 

>80 
<20 

 
 
 

84.80 
15.20 

8. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน 

40 ได้ทบทวน
และยกเลิก

ตัวชี้วัด 

      

9. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ
ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
(ความเป็นสวนดุสิต) 

80 86 85 95.04 85 92.49 90 93.98 

10. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

20 91       

11. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
สร้างความตระหนักในคุณค่า 
วัฒนธรรมไทยและสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

5 37       

12. จ านวนโครงการ/กิจกรรมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่าเข้ามา 
ร่วม 

4 8 10 18 15 20 15 28  

 
 

        หมายเหตุ : มีการทบทวนตัวช้ีวัดใหม่ในปี 2558 จึงท าให้ตัวช้ีวัดบางตัวไม่แสดงแผน/ผล ในปี 2558 - 2560 
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ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ฉบับปรับปรุง ปี 2558 
1. ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ 

   
5 

 
21.87 

 
10 

 
36.95 

 
15 

 
60.34 

2.  ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท า
ภายใน 1 ปี 

  70 95.71 80 83.77 85 85.51 

3. จ านวนโครงการ /กิจกรรมทีมี่
การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักใน
คุณค่าวัฒนธรรมไทย และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

  5 17 8 13 8 8 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1. ร้อยละการตีพิมพ์ระดับชาติ/
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ประจ าทั้งหมด 

5 12.78       

2. ร้อยละของการน าผลงานวิชาการ 
ไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์/
นักวิจัยประจ าทั้งหมด 

20 28.14       

3. ร้อยละของงานวิจัยที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยประจ าทั้งหมด 

10 25.97       

         

24 

32 

หมายเหตุ : มีการทบทวนตัวช้ีวัดใหม่ในปี 2558 จึงท าให้ตัวช้ีวัดบางตัวไม่แสดงแผน/ผล ในปี 2558 - 2560 



ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
4. ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัย รุ่นใหม่
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ต่อ
จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมดที่ยัง 
ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

5 42.87       

5. ร้อยละของทุนวิจัยภายนอกต่อทุน
วิจัยทั้งหมด 

45 92.49 55 95.96 65 97.37 75 100 

6. จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการ
จัดการความรู้ 

8 9       

ฉบับปรับปรุง ปี 2558 
1. ร้อยละของการน าผลงาน 
ทางวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในระดับชาติ/นานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยประจ าทั้งหมด 

   
12 

 
14.81 

 
15 

 
27.08 

 
20 

 
23.31 

2. ร้อยละของนวัตกรรมงานวิจัย 
ที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน 
ทางปัญญาต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย
ประจ าทั้งหมด 

  25 53.78 30 41.42 35 36.09 

3. ร้อยละของงานวิจัยที่น ามาใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

  25 42.80 30 30.86 50 50.68 

4. ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัย รุ่นใหม่
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ 

  50 54.32 35 51.94 20 51.94 

         หมายเหตุ : มีการทบทวนตัวช้ีวัดใหม่ในปี 2558 จึงท าให้ตัวช้ีวัดบางตัวไม่แสดงแผน/ผล ในปี 2558 - 2560 
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ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชนแ์ละความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการ 

1. จ านวนโครงการที่มีการประสาน
ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

12 44 14 33 16 70 18 54 

2. จ านวนโครงการที่มีการประสาน
ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

30 84 40 145 50 160 60 100 

3. จ านวนโครงการที่มีการประสาน
ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

15 53 20 52 25 47 30 77 

4. จ านวนการให้บริการวิชาการ 
ต่อชุมชนและสังคม 

25 109 30 115 35 118 40 114 

5. ร้อยละของบันทึกความเข้าใจ 
ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

75 100 80 85.13 85 100 90 94.74 
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ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาบุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ
สูงสุด 

15 25.99       

2. จ านวนของบุคลากรได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

15 83       

3. จ านวนของคณาจารย์มีวุฒิปริญญา
เอก 

290 220        

4. จ านวนของคณาจารย์มีต าแหน่ง
วิชาการ 

140 116       

5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและ
วิชาการ 

60 15.31 65 30.29 70 71.82 75 75.77 

6. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ 
      6.1 พึงพอใจ 
      6.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>75 
<25 

 
 

8406 
17.46 

      

7. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย 
     7.1 พึงพอใจ 
     7.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>75 
<25 

 
 

87.25 
12.75 
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ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
8. อัตราการลาออกของบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญลดลง 

<5 29       

9. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีมีต าแหน่งงานสูงขึ้น 

3 0.42       

ฉบับปรับปรุง ปี 2558 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่น 

   
30 

 
35.30 

 
35 

 
28.01 

 
35 

 
32.81  

2. จ านวนของบุคลากรได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  20 49 25 73 30 32 

3. จ านวนของบุคลากรสายวิชาการมี
วุฒิปริญญาเอก 

  300 241 350 290 350 272 

4. จ านวนของคณาจารย์มีต าแหน่ง
ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

  150 124 160 164 170 244 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างย่ังยืน 
1. ร้อยละความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ 

1.1 พึงพอใจ 
  1.2 ไม่พึงพอใจ 

 
 

>80 
<20 

 
 

83.00 
13.77 

      

2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัย 

80 84.09      
 

24 
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ตัวช้ีวัด 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
3. คะแนนประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  200 ได้ทบทวน

และยกเลิก
ตัวชี้วัด 

      

4. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
บริการวิชาการ/โครงการพิเศษท้ังหมด 

5 เพ่ิมข้ึน 2.1 5 ลดลง 
10.45 

7 เพ่ิมข้ึน 
7.40 

7 -7.88 

ฉบับปรับปรุง ปี 2558 
1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณได้
ตามแผนที่ส านักงบประมาณก าหนด
รายไตรมาส 

   
- ไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 32 
- ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 55 
- ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 76  
- ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 96 

 
- ไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 17.1 
- ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 50.79 
- ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 68.15 
- ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 92.71 

 
- ไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 32 
- ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 55 
- ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 76  
- ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 96 

 
- ไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 57.69 
- ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 60.83 
- ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 95.88 
- ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 99.98 

 
- ไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 32 
- ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 55 
- ไตรมาสที่ 3 
ร้อยละ 76  
- ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 96 

 
- ไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 64.23 
- ไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 93.02 
- ไตรมาสที่ 3  
ร้อยละ 93.02 
- ไตรมาสที่ 4 
ร้อยละ 100 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 – 2558 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการ
ของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมาอยางตอเน่ือง มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพดังกลาวเพ่ือเปนการสรางระบบ
และกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ในชวง 5 ปที่ผานมา สําหรับปการศึกษา 2554 – 2556 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโดยยึดคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 เปนหลัก ประกอบดวยตัวบงชี้ที่เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภาย 9 องคประกอบ ครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย ไดแก (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การ
ผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 – 2556 แสดงไดดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2554 – 2556 
 

องคประกอบ คะแนนประเมินเฉลี่ย 2554 คะแนนประเมินเฉลี่ย 2555 คะแนนประเมินเฉลี่ย 2556 

I P O เฉลี่ย I P O เฉลี่ย I P O เฉลี่ย 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 
 

5.00 - 5.00 
 

5.00 - 5.00 - 5.00 
องคประกอบท่ี 2 3.34 5.00 3.17 3.77 3.39 5.00 4.06 4.19 3.49 5.00 3.94 4.16 
องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 
องคประกอบท่ี 4 4.21 5.00 2.49 3.61 4.55 5.00 3.05 3.95 4.90 5.00 3.91 4.44 
องคประกอบท่ี 5 

 
5.00 5.00 5.00 

 
5.00 5.00 5.00 

 
5.00 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 7 - 5.00 4.77 4.92 - 5.00 4.83 4.94 - 5.00 4.77 4.92 
องคประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 
องคประกอบท่ี 9 - 5.00 

 
5.00 - 5.00 4.77 5.00 - 5.00 - 5.00 

เฉล่ียรวม 3.56 5.00 3.73 4.33 3.68 5.00 4.21 4.54 3.84 5.00 4.33 4.6 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี ดี
มาก 

ดี ดีมาก 

  
 ตอมา ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการทบทวนองคประกอบและ
ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ โดยกําหนดใหมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  ในระดับหลักสูตร
ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) อาจารย (5) หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และ (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู สวนในระดับคณะและระดับสถาบัน 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ (4) การทํานุบํารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรม และ (5) การบริหารจัดการ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2557 – 2558 แสดงไดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 – 2558 
 

องคประกอบ คะแนนประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2557 คะแนนประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2558 
I P O คะแนน ผล

ประเมิน 
I P O คะแนน ผล

ประเมิน 
องคประกอบที่ 1 2.62 5.00 2.67 3.58 ดี 2.95 3.50 3.27 3.24 พอใช 
องคประกอบที่ 2 5.00 5.00 4.17 4.72 ดีมาก 5.00 5.00 4.21 4.74 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 5 - 4.00 3.84 3.95 ดี - 4.50 4.32 4.44 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 4.86 3.56 4.15 ดี 3.64 4.43 3.93 4.13 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี   ดี ดี ดี   

 
สรุปขอเสนอแนะสําคัญจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ชวง 5 ปที่ผานมา 
 1. กํากับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบ TQF พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
ทุกหลักสูตรใหมีคุณภาพแสดงความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต ใหบรรลุตามเกณฑประเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
 2. วางแผนกลยุทธ วิเคราะห พัฒนาดานงานวิจัยและสารสนเทศ สนับสนุนระบบการจัดการความรู 
(KM) เพื่อนําไปสู breakthrough improvement และ innovation   
 3. นําขอมูลแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   
 4. สรางระบบศิษยเกาและเครือขายพันธมิตรเพ่ือเสริมสรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
 5. ตอยอดองคความรูและทักษะความเชี่ยวชาญในดานอาหาร วางแผนการบริหารใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 
 6. กําหนดกลยุทธทางการเงิน วางแผนการใชเงินของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ   
 7. จัดทําแผนกลยุทธ ฯ ฉบับป พ.ศ. 2560 โดยวิเคราะหตําแหนงยุทธศาสตร จัดทํากลยุทธ และตัว
บงชี้ความสําเร็จที่จะทําใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน รวมทั้งกําหนดกลยุทธทางการเงิน กําหนด
วัตถุประสงค กํากับติดตามและประเมินผล แผน/โครงการกิจกรรมตามพันธกิจใหสอดคลองตามตัวบงชี้ใหมี
คุณภาพ 
 8. จัดวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหนวยงานรวมทั้งศูนยการศึกษา
ตางจังหวัดใหมีคุณภาพและผลลัพธใกลเคียงกันทุกแหง 
 9. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การบริหารจะตองมีความ
โปรงใส มีประสิทธิภาพ สรางความสมดุลภายใน ใหเปนที่ยอมรับ รวมทั้งศึกษาวิเคราะหภาพรวมภายใน และ
ภายนอก สรางอัตลักษณที่เดนชัดของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักและยอมรับ 
 10. เตรียมพรอมกับการจัดการศึกษาแบบ non profit จากการที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาพิเศษจํานวน
มาก ซึ่งเปนงานที่ทาทายในอนาคต 
 11. วิเคราะหหาสาเหตุและสงเสริมการทําตําแหนงวิชาการของสายวิชาการ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ปการศึกษา 2554 – 2556 
 สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการ 
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือ สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ป นับตั้ง
แต การประเมินคร้ังสุดทาย การประเมินประกอบไปดวยกลุมตัวบงชี้ 3 กลุม ไดแก (1) กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 
แบงเปน 6 ดาน คือ 1. ดานคุณภาพบัณฑิต 2. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 3. ดานบริการวิชาการแกสังคม 
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5. ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 6. ดานการพัฒนาและ
ประกันคุณภาพภายใน (2) กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และ (3) กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ปการศึกษา 2554 – 2556 แสดงไดดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ปการศึกษา 2554 – 2556 
 

กลุมตัวบงชี้ ดานของคุณภาพ ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556 
ผล 

ประเมิน 
เฉลี่ย ผล 

ประเมิน 
เฉล่ีย ผล 

ประเมิน 
เฉล่ีย 

1. กลุมตัวบงชี้
พื้นฐาน 

1. ดานคุณภาพบัณฑิต 16.21 4.05 16.93 4.23 16.21 4.05 
2. ดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

11.73 3.91 9.14 3.05 11.73 3.91 

3. ดานบริการวิชาการแกสังคม 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 

5. ดานการบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน 

11.99 4.40 12.08 4.03 11.99 4.40 

6. ดานการพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายใน 

4.80 4.80 4.77 4.77 4.80 4.80 

2. กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ 14.13 4.71 14.23 4.74 14.13 4.71 
3. กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 

เฉลี่ยตัวบงชี้พันธกิจหลัก (ตัวบงชี้ 1 – 11) 47.94 4.36 46.13 4.19 47.94 4.36 
เฉล่ียภาพรวม 18 ตัวบงช้ี 88.86 4.44 87.24 4.36 88.86 4.44 
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สวนท่ี 3  

การประเมินสภาพแวดลอมและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 
 ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่สําคัญซึ่งเกิดข้ึนอยางรวดเร็วทั้งบริบทของโลกและของประเทศไทย 
ไดสงผลกระทบอยางชัดเจนตอทิศทางการพัฒนาการศึกษาทั้งในเชิงโอกาสและความทาทาย มหาวิทยาลัยจึงตอง
ศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของและประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเพื่อเตรียมความพรอมและปรับตัวให 
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยคํานึงถึงศักยภาพและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได
สังเคราะหนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของดานการศึกษา อาทิ กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป สถิติสําคัญดานการศึกษาเพื่อประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม รวมถึงขอมูล   
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต ไดแก แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559 – 2563 
การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Re-profiling) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปไดดังน้ี 
 
นโยบายสําคัญดานการศึกษา 

1.  กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ใหมีการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน สนองตอวิสัยทัศนของประเทศไทยที่วา 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษา สรุปไดดังน้ี 

 วิสัยทัศน 
 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

ยุทธศาสตร 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน

ของประเทศ เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมี
ความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม จึงกําหนดยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทาง 
การพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากน้ีไป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีกรอบแนวทางที่สําคัญ คือ 
  1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  
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  1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล   
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  
  1.5 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  
  1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม   
  1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีกรอบแนวทางที่สําคัญ คือ 
 2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  
 2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ย่ังยืน และสงเสริมเกษตรกร

รายยอยสูเกษตรย่ังยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 2.3 การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล   
 2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ  
 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
 2.6 การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

(3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีกรอบแนวทางที่สําคัญ คือ 
 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
 3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง   
 3.3 ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค  
 3.4 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  
 3.5 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม มีกรอบแนวทางที่สําคัญคือ 
  4.1 สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
  4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
  4.3 มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
  4.4 สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน  
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  4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีกรอบแนวทางที่
สําคัญ คือ 

 5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 5.2 วางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ  
 5.3 การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
 5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 5.5 การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 5.6  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีกรอบแนวทางที่สําคัญ คือ 
 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม   
 6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล  
 6.6 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
 6.7 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

ที่มา : กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สํานักนายกรัฐมนตร ี
 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถึง 11 เพื่อเสริมสรางภูม ิ
คุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง อยาง
เหมาะสม สงผลใหประเทศพัฒนาสู ความสมดุลและย่ังยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จัดทําข้ึนบทพื้นฐานของ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งถือเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศ สรุปสาระสําคัญ
ไดดังน้ี  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ไดแก (1) การเสริม

สรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) การสรางความ 
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน (4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  
(5) การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน (6) การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  (7)  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ   
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โลจิสติกส (8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
(10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา สําหรับยุทธศาสตรหลักที่เกี่ยวของดานการศึกษาโดยตรง สรุป
สาระสําคัญไดดังน้ี 

 (1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 1 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  1.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค 
  1.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 
   - สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
   - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค 
มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน 
   - สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของ
ตลาดงาน  
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
   - ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา และสามารถ
กระตุนการเรียนรูของผูเรียน  
   - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนทั้งดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 
   - ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเช่ียวชาญ
ทั้งในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากข้ึน 
   - จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่  
  1.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ พัฒนาใหคนมีความรู
ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพที่ดี จัดบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตที่เขาถึงไดงาย และกํากับควบคุมการ
เผยแพรชุดขอมูลสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
  1.5 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง สงเสริมสถาบันการศึกษา  ให
เปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเขาถึงได มีการเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนใหมี
การทําวิจัยรวมกับชุมชนในการแกปญหาและตอบโจทยการพัฒนาในพื้นที่ 

 (2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเลื่อมล้ําในสังคม 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 2 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  2.1 เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดตํ่าสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน การไดรับขยายการคุมครองทางสังคม (Social 
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบ
อาชีพและยกระดับรายได 
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  2.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี คุณภาพใหครอบคลุม 
และทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม 
เพื่อใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
  2.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 

 (3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 3 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  3.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
   - สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานการเกษตรแบบมีสวนรวม 
   - ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ 
   - เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร 
   - สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม 
  3.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   - พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสู
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
   - วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ คือ (1) 
วางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (2) สนับสนุนใหมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกําหนดนโยบายที่
ชัดเจนและนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
  3.3 การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว 
   - เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการ
เดิมและฐานบริการใหมเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง 
   - พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี (1) สงเสริมการ
สรางรายไดจากการทองเที่ยว (2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีความทันสมัย จัดทําและบังคับใช
มาตรฐานดานการทองเที่ยว (3) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 
  3.4 การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
   - สงเสริมการทําตลาดเชิงรุก 
   - พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล 
   - สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   - สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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 (4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 4 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน 
  4.2 เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะตกคางสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการ
คัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้ง
สรางวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอยางย่ังยืน 
  4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าวิกฤตและลุมนํ้าสําคัญอยางครบวงจร โดย
ลดการเกิดนํ้าเสียจากแหลงกําเนิด 
  4.4 แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต 
  4.5 สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  4.6 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
  4.7 สงเสริมการทองเที่ยวที่ย่ังยืน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
  4.8 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว ตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  4.10 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

 (5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 5 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
  5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 (6) ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล   
ในสังคมไทย 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 6 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส 
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา 
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
  6.4 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (7) ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 7 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  7.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ สงเสริมการพัฒนาผูประกอบการ ให
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจให เปนระบบดิจิทัล โดยจัดทําแพลตฟอร ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัล พาณิชย
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อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และภาคธุรกิจ การสรางรานคาและมาตรฐานสินคา 
ออนไลน สงเสริมธุรกิจของผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Start up) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และ
วิสาหกิจชุมชน 
  7.2 พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ใหมีความรู  ความสามารถ
รองรับตอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

 (8) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 8 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  8.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 
   - ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อผูพิการ 
เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอยางเปนเครือขายระหวาง
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน 
   - เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานกลไกเครือขายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยมีนักถายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพเขามาชวยดําเนินการ 
  8.2 พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
   - สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และรวมกําหนดทิศทางการ
พัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับ กฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค  
   - สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ที่ตองการพัฒนาหรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลยี และเพิ่มชองทางการเขาถึงนักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย รวมทั้งการเขาถึงบริการทางเทคโนโลยีตาง ๆ ไดโดยงายและสะดวก  
   - สรางบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคลงสูพื้นที่
และชุมชน ทั้งการพัฒนาแหลงเรียนรู การจัดใหมีเวทีหรือชองทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนัก
สรางสรรค และเสริมสรางตนแบบที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธผลงานนวัตกรรมและตัวอยาง
ความสําเร็จในวงกวางอยางตอเน่ือง โดยจูงใจใหมีการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
  8.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   - เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร 
(Engineering: E) และคณิตศาสตร (Mathematics: M) ดวยการสรางสิ่งจูงใจ สรางแรงบันดาลใจ สนับสนุน
ทุนการศึกษา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียน
การสอนที่เช่ือมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรในสถานศึกษา รวมทั้งเรงผลิต
กําลังคนและครูวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ  
   - เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขาวิศวกรรมการผลิตข้ันสูง แพทยศาสตร 
นักวิทยาศาสตรขอมูล นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและสอดคลองกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเปาหมาย
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และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไมวาจะเปนนักบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล และบุคลากรดานทรัพยสินทางปญญา โดยพัฒนา
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาดรองรับงานสําหรับบุคลากรวิจัย ดวยการกําหนดเปน
เงื่อนไขใหโครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญจะตองมีการทําวิจัยรองรับการดําเนินโครงการ  
   - พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี เขาใจตลาดและรูปแบบการ
ทําธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งเขาถึงและเขาใจความตองการของผูใชประโยชน โดยใช
หลักการตลาดนํางานวิจัย เพื่อใหสามารถประเมินความคุมคาในการลงทุนวิจัย และไดงานวิจัยที่มีคุณคาในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม 
   - ดึงดูดบุคลากรผูเช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในตางประเทศที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยใหมาทํางานในสถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและใชสิทธิประโยชนทางภาษี เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและ
ภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ 

 (9) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรท่ี 9 (ที่เกี่ยวของดานการศึกษา) 
  9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง 
   ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
   - พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความย่ังยืน มีธุรกิจบริการตอเน่ืองกับการทองเที่ยว
บริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่มสูง 
   - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 
   - พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือที่เร็ว
กวาระดับประเทศ 10 ป 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง 
   - เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
   - พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง 
   - ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ 
และกีฬาสูนานาชาติ 
   - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   ภาคกลาง : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจช้ันนํา 
   - เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางใหเปนศูนย
อุตสาหกรรมสีเขียวช้ันนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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   - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความทันสมัยและเปนสากล 
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได
มาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ 
   - ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและภาพลักษณที่ได
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคกลางใหเปนศูนยรวมการทองเที่ยวของเอเชียที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักใน
ระดับนานาชาติ 
   ภาคใต : พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย 
   - เสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคาเพื่อสราง
รายไดใหกบัพื้นที่อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 
   - ยกระดับรายไดจากการทองเที่ยวใหเติบโตอยางตอเน่ือง และกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสู
พื้นที่เช่ือมโยงรวมทั้งชุมชนและทองถ่ินอยางทั่วถึง 
   - วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความย่ังยืนในพื้นที่ที่เปนแหลงตนนํ้าของภาค 
 
ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

3.  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เปนแผนแมบทในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลา 20 ป 
โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

 วิสัยทัศน 
 คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
 แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักที่สอดคลอง กับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศน และแนวคิด การ
จัดการศึกษา ดังน้ี 

 (1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเปาหมาย ดังน้ี 
  1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่สงเสริมการ
เรียนรู สะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางความเปนพลเมือง (Civic 
Education) และสงเสริมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน 
  1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษา
และเรียนรูที่มีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่
พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 
ข้ึนไปเพิ่มข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ 
และแรงงานตางดาวเพิ่มข้ึน และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยูในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน คาตอบแทนที่
สูงกวาระบบปกติเพิ่มข้ึน เปนตน 
  1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม มีตัวช้ีวัดที่
สําคัญ เชน สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี มี
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม และ
ปลอดยาเสพติดเพิ่มข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม และ
ผูเรียนมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เปนตน 
  แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เปนพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ 
และแรงงานตางดาว พัฒนาการศึกษาเพื่อจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ ความรุนแรง
ในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน โดยมีแผนงาน/
โครงการเรงดวนสําคัญเชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
เปนตน 

 (2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ โดยมีเปาหมาย ดังน้ี 
  2.1 กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) จําแนก
ตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และสัดสวน
ผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึน เมื่อเทียบกับผูเรียนสังคมศาสตร กําลังแรงงานในสาขา
อาชีพตาง ๆ ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มข้ึน เปนตน 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะ
ดาน มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา 
ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน รอยละของสถาบันการศึกษา
จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มข้ึน จํานวน
หลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มข้ึน จํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
จัดหลักสูตรสําหรับผูมีความสามารถพิเศษเพิ่มข้ึน และมีภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหนวยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มข้ึน เปนตน 
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  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มข้ึน สัดสวนคาใชจาย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มข้ึน 
โครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน บุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,000 คน เพิ่มข้ึน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ที่ไดจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 
และผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน เปนตน 
  แนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเช่ียวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการที่สําคัญ เชน โครงการจัดทําแผนผลิตและพัฒนากําลังคนใหตรงกับความ
ตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน 

 (3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมีเปาหมาย 
ดังน้ี  
  3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน ผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่ม ข้ึน ผูเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
ข้ึนไปจัดกิจกรรมสะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มข้ึน เปนตน 
  3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน เด็กแรกเกิด – 5 ปมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน 
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไป
เพิ่มข้ึน ผูสูงวัยที่ไดรับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต และมีสาขาและวิชาชีพที่เปดโอกาสให
ผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางานและถายทอดความรู/ประสบการณเพิ่มข้ึน เปนตน 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน ศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรูไดคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มข้ึน สถานศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 เพิ่มข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนให
มีสมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพิ่มข้ึน เปนตน 
  3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน แหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัด
การศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิม่ข้ึน สื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือจัดรายการเพื่อการศึกษา
เพิ่มข้ึน สื่อตําราเรียน สื่อการเรียนรู ที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ และไดรับการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจาก
ภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เปนตน 
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  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน มีระบบ
และกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะของผูเรียนทุกระดับการศึกษา และทุก
กลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษา และผูเรียนที่มี
แนวโนมจะออกกลางคัน  
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
เชน มีฐานขอมูลความตองการใชครู แผนการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560 – 
2569) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดสวนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปด 
เพิ่มข้ึน มีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เอื้อใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเขาสูวิชาชีพครู   
  3.7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดที่
สําคัญ เชน ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและ
ยุทธศาสตรของหนวยงานเพิ่มข้ึน และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการ
พัฒนาและการใชประโยชนจากการพัฒนาเพิ่มข้ึน เปนตน 
  แนวทางการพัฒนา คือ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมี
คุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ สรางเสริมและ
ปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค และพัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตาม การวัด และประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สําคัญ เชน โครงการผลิตครู
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 

 (4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา มีเปาหมาย ดังน้ี  
  4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
เชน ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง 
ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระหวาง
พื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง เปนตน 
  4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย มีตัวช้ีวัดที่
สําคัญ เชน มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความตองการของผูเรียนและ
ผูใชบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เปนตน 
  4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน มีระบบฐานขอมูลรายบุคคล
ที่อางอิงจากเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนฐานขอมูล รวมทั้งใช
ประโยชนรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ
การศึกษา และมีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศดานการศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของ ที่เปนระบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน เปนตน 
  แนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึง
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ได และมีแผนงานและโครงการเรงดวนที่สําคัญ เชน โครงการจัดทําฐานขอมูลรายบุคคลทุกชวงวัย ทั้งดาน
สาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เปนตน  

 (5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย 
ดังน้ี  
  5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอบรมพัฒนาในเรื่อง
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มข้ึน และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
โลกเพิ่มข้ึน เปนตน 
  5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพิ่มข้ึน และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร
หรือใหความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน เปนตน 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน มีฐานขอมูลดานการศึกษาเกี่ยวของกับการเปลี่ยนภูมิอากาศในสาขาตาง ๆ  เพิ่มข้ึน 
เปนตน 
  แนวทางการพัฒนา คือ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ  และพัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรมดานการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีแผนงานและโครงการเรงดวนที่สําคัญ เชน โครงการนอมนํา
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว  
เปนตน 

 (6) ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังน้ี  
  6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน มีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ
สถานศึกษาใหมีเอกภาพ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนตน 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษ
อยางเรงดวน ที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐานของผูเรียนที่เรียนในกลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหมสูงข้ึน เปนตน 
  6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและ
พื้นที่ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน จํานวนองคกร สมาคม มูลนิธิ หรือหนวยงานอื่นที่เขามาจัดการศึกษาหรือรวมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มข้ึน และสัดสวนการมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษา
ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือขายเมื่อเทียบกับรัฐจําแนกตามระดับการศึกษาสงูข้ึน เปนตน 
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  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกันของ
ผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน มีกฎหมาย ระเบียบ กฎ และ
ระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน ความตองการกําลัง
แรงงานและสภาพปญหาที่แทจริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผานดานอุปสงคและ
อุปทานในสัดสวนที่เหมาะสม เปนตน 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ
กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน เปนตน 
  แนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อ
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการ
สําคัญ เชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนํารองระบบการจัดสรรเงินผานดานอุปสงคและอุปทาน เปนตน  

ที่มา : แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

4.  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนเครื่องมือในการกํากับ
ทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในสังกัด โดยไดนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชเปนกรอบในการดําเนินงาน เพื่อสรางผลผลิต ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียนไดอยางสอดคลองกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 วิสัยทัศน 
 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
  “ผู เ รี ยน” หมาย ถึง  เ ด็ก  เ ยาวชน  นัก เ รี ยน นัก ศึกษา และประชาชน ที่ ไ ด รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  “มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา 
แบงปน ซึ่งเปน 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในการดํารงชีวิต 
  “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
  “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
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 ยุทธศาสตร ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

 (1) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน สามารถทองจําและนําสิ่งที่จําไปฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได มีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มี
จิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสามัคคี
ปรองดอง 

  กลยุทธ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให
ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. สงเสริมการพัฒนาเน้ือหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตําราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
  5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 

 (2) ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิต/ผลลัพธ 
  มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ 
มีครูประจําช้ันครบทุกหอง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพ
ในการสอนไดอยางเต็มที่และขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ 

  กลยุทธ 
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  3. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ ครูที่สอนคละช้ันและครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  4. สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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 (3) ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการ
พัฒนาประเทศ 

  ผลผลิต/ผลลัพธ 
  มีการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจํานวน
บัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย การใหการรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเปน
ศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค 

  กลยุทธ 
  1. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
แพทยและพยาบาล 
  2. เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียน           
ต้ังแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเน่ืองทุกระดับ 
  5. เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความรวมมือ      
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 
  6. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 (4) ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ เด็กพิการและดอย
โอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และทักษะประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได 

  กลยุทธ 
  1. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกผูเรียนในทุกพื้นที่  
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ 
  2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 
  3. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม           
อยางกวางขวาง 
  4. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
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  5. เรงพัฒนาแหลงเรียนรูที่ เอื้อตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  มีความ
หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง 

 (5) ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

  ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากร และ
ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรูเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย 
และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 

  กลยุทธ 
  1. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไมซ้ําซอน 
ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ
ฐานขอมูลโดยเช่ือมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนเอกภาพเปนปจจุบัน และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
  3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา และ
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ 
  4. จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 (6) ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากย่ิงข้ึน มีความโปรงใส และเปนที่
ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจายอํานาจลงไปสู
สวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษา
ทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผูเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ที่สูงข้ึน มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในทองถ่ินได 

  กลยุทธ 
  1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม       
ความโปรงใส ทั้งในระดับสวนกลางและในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
  2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตอบสนองการสรางอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา           
สรางความสมานฉันท และเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  4. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร          
เพื่อการศึกษา 
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  5. เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคีหุนสวนกับ
องคกรทั้งภายในและตางประเทศ 
  6. สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพรอม พัฒนาเปนสถานศึกษา
นิติบุคคลในกํากับ 
 
ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

5.  (ราง) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) 
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อใหอุดมศึกษามีบทบาทนําในการพัฒนาประเทศ โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533 - 2547) กําหนดใหอุดมศึกษาตองสรางความเปนเลิศ ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และความ
เปนนานาชาติ สวนแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) มุงเนนการแกไขปญหาความเช่ือมโยง 
กับการศึกษาทุกระดับ ปญหาคุณภาพและมาตรฐาน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตอมา การเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 มีแนวโนมสําคัญที่
สงผลกระทบตอประเทศไทยหลายประการ เชน โครงสรางประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน 
เศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ ประกอบกับแนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทย และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหระบบอุดมศึกษา
เปนกลไกของรัฐในการพัฒนาความรูและปญญาของสังคมและนําไปสูการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) จึงมีมติใหดําเนินการจัดทําแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574)  

 เจตนารมณของแผน 
 (1) อุดมศึกษาตองนําการพัฒนาประเทศ เปนผูสรางปญญาใหกับสังคม 
 (2) อุดมศึกษาตองเปนศูนยรวมความรูและศาสตรที่นําไปสรางทุนทางสังคม กอใหเกิดนวัตกรรม ความรู 
งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกในการแกปญหาและการพัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 (3) อุดมศึกษาใหโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงองคความรูและนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตอการเรียนรูและการพัฒนาวิชาการ 

 เปาหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณาจาก 5 องคประกอบตอไปน้ี 

 (1) การเขาถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility) : การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age Group ยัง
พบประเด็นปญหา ไดแก 
  1.1 สถาบันอุดมศึกษายังจํากัดตัวเองในการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาตอปริญญาจากผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 
เปนหลัก การรับนักศึกษานอกวัยเรียน (Non-Age Group) และกลุมผูมีปญหาทางสติปญญา สังคม เศรษฐกิจ 
ภูมิศาสตร ไมสามารถเขาถึงอุดมศึกษาที่มีคุณภาพได  
  1.2 กลไกของรัฐในการสงเสริมการเขาถึงบริการอุดมศึกษา (กรอ. กยศ.) เริ่มจํากัดตัวเอง และผูเคย
ไดรับประโยชนไมจายคืนเงินกู  



59 
 

  1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมีผลทําใหจํานวนผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 ลดลง แต
สถาบันอุดมศึกษายังตองการนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดการแขงขันสูง คุณภาพลดลง และเกิดความสูญเปลาใน
ระบบอุดมศึกษามากข้ึน 

 (2) ความเทาเทียมและความเปนธรรมในการเขาสูระบบอุดมศึกษา (Equity) : ผูเรียนมีโอกาสเขาถึง        
การศึกษาที่มีคุณภาพ พบประเด็นปญหา ไดแก 
  2.1 สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงสามารถคัดเลือกคนเกงเขาศึกษาซึ่งสวนใหญจะมาจากครอบครัวที่
มีรายไดสูง แตจายคาเลาเรียนตอเน่ืองจากการสนับสนุนจากรัฐ  
  2.2 ผูมีสติปญญาปานกลาง สวนใหญมาจากครอบครัวรายไดตํ่า ตองเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน คาเลาเรียนสูงกวา หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระดับรองลงมา ทําใหคุณภาพของบัณฑิตไมเทาเทียมกัน
และสงผลสูการประกอบอาชีพในอนาคต  
  2.3 ระบบการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาของรัฐ สรางแรงจูงใจใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ขนาดใหญและมีคุณภาพสูงขยายตัวอยางไมมีที่สิ้นสุด แตสถาบันขนาดเล็กและปานกลางกระจายอยูทั่วประเทศไดรับ
การสนับสนุนที่จํากัด 

 (3) คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality) : สมรรถนะบัณฑิต ความสมดุลของ Soft Skill และ         
Hard Skill   
  3.1 มีปญหาสมรรถนะของบัณฑิตดาน Soft Skill ซึ่งหมายถึงทักษะการทํางานกับคนซึ่งชวยใหทํางาน
จนประสบความสําเร็จและปญหาการวางงานของบัณฑิต  
  3.2 ดานการวิจัย มีปญหาดานการสรางนักวิจัยคุณภาพสูง การสรางผลงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาและ
สงเสริมการแขงขันของประเทศและนวัตกรรม  
  3.3 มุมมองในเชิงระบบ เห็นวาระบบอุดมศึกษายังไมรูรอนรูหนาวกับปญหาการพัฒนาประเทศ การทํา
หนาที่ของอุดมศึกษาจึงยังไมสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศโดยตรง  
  3.4 มุมมองในบทบาทของอุดมศึกษาที่เปน 2 เสนทาง คือ การตอบสนองตอปญหาและความตองการ
ของประเทศกับการแขงขันระดับสากลภายใตสภาพความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา (Diversity) 

 (4) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency) : ธรรมาภิบาลและการจัดสรรทรัพยากร  
  4.1 การจัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมาย  
  4.2 การบริหารการจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา ธรรมาภิบาล การบริหารวิชาการ การบริหาร
บุคลากร  
  4.3 Return on Investment  
  4.5 ตนทุนและความสูญเปลาทางการศึกษา 

 (5) การตอบสนองตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) : บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองตอ                
การพัฒนาประเทศ พบประเด็นปญหา ไดแก 
  5.1 ปญหาการวางงานของบัณฑิต หรือการจางงานที่ตํ่ากวาระดับการทํางานที่ตรงตามสาขาวิชา 
(Employability)  
  5.2 การตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต  
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  5.3 การแกไขปญหาของประเทศ ความเหลื่อมล้ําทางสังคม MIT นโยบายเศรษฐกิจ และโครงสราง
พื้นฐาน การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 แนวคิดการปรับเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (4-Re) 

 (1) Reorientation of Higher Education System การกําหนด Core Competencies ของระบบ
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศสูอนาคต   

 (2) Reprofiling of Higher Education Institutions การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาที่เนน
จุดเดนของแตละสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ  

 (3) Restructuring of Higher Education System การปรับโครงสรางของระบบอุดมศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษา  

 (4) Reorganization of Higher Education System การจัดองคการใหมในระบบอุดมศึกษาเพื่อใหเกิด
กลไกการกําหนดนโยบาย การสนับสนุน การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (Regulator and Providers) และ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ  

 ประเด็นสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในระบบอุดมศึกษาไทย 

 (1) การสรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาอยางกวางขวางและเปนธรรม (Accessibility and Equity) 
มีประเด็นเชิงนโยบาย คือ 
  1.1 กําหนดกลุมเปาหมายอุดมศึกษาใหม ไดแก ประชากรนอกวัยเรียน (Non-Age group) หรือวัย
ทํางาน ประชากรสูงวัย กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูพิการ กลุมนักศึกษาตางชาติ  
  1.2 การปรับตัวของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับกลุมเปาหมายใหม โดยปรับหลักสูตรเนนสมรรถนะ
ตอบสนองความตองการในระยะสั้น ปรับเสนทางการเขาถึงบริการอุดมศึกษาที่หลากหลาย (Multiple Tracks) การ
ใช ICT เพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะ (Cyber University) จัดระบบ Credit Bank และการเทียบโอนผลการ
เรียนรู ปรับระบบ Admission  

 (2) การพัฒนานักศึกษา (Student Development) มีประเด็นเชิงนโยบาย คือ 
  2.1 การกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต ไดแก Professional Skills, Soft Skills การเปน
พลเมืองและพลโลก การเปนผูประกอบการ/ผูสรางงาน  
  2.2 การจัดกลุมสถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยระดับโลก (Global University) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized University) มหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ิน (Community University) 
  2.3 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยทบทวนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรให
สอดคลองกับกลุมสถาบัน ทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรูใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่กําหนด ทบทวน
หลักการวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 
  2.4 คณาจารย : คุณลักษณะที่ตองการของสถาบันกลุมตาง ๆ  ไดแก นักวิชาการ : ความรู หลักการ และ
ทฤษฎี นักวิจัย : การแกปญหาและตอยอดความรูแหงอนาคต ผูเช่ียวชาญ : การแกปญหาและการปฏิบัติจริง นัก
การศึกษา : ครูมืออาชีพ 
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  2.5 การวัดและประเมินผล ไดแก  การประเมินสมรรถนะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ                  
(National Higher Education Student Competencies Assessment) ปรั บ ระบบการประกัน คุณภาพให
สอดคลองกับแนวคิดใหมในการผลิตบัณฑิต 

 (3) โครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Infrastructure) มี
ประเด็นเชิงนโยบาย คือ 
  3.1 ใหความสําคัญที่คณาจารยในฐานะนักวิจัย โดยพัฒนาความเช่ียวชาญอยางตอเน่ือง เพิ่มจํานวน
คณาจารยนักวิจัยในทุกกลุมสถาบัน   
  3.2 การบริห ารจั ดการ ง าน วิจั ย  ได แก  Research Assessment System,  Higher Education 
Research Board   
  3.3 นวัตกรรมศึกษา (Innovation Education) ไดแก การเรียนรูกับการแกปญหาตามสภาพจริง 
(Hands-On) การเรียนรูขามศาสตร (Multidisciplinary) โครงการเชิงนวัตกรรม (Innovation Project) 

 (4) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน (Public Private and Community Partnership) มี
ประเด็นเชิงนโยบาย คือ 
  4.1 จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยต้ังคณะกรรมการรวมรัฐ – เอกชน – ชุมชน 
คณะกรรมการเครือขาย   
  4.2 สงเสริมความรวมมือระดับพื้นที่ในสาขาวิชาตาง ๆ    
  4.3 การศึกษาสํารวจความตองการอุดมศึกษาทั้งการผลิตกําลังคนและการวิจัย 

 (5) การสรางความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Higher Education Financial Security) มี
ประเด็นเชิงนโยบาย คือ 
  5.1 Standardized เงินอุดหนุนภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันกลุมใหม (การวิเคราะห
คาใชจายตอหนวยคุณภาพ)   
  5.2 Demand Side Financing   
  5.3 การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบคาใชจายของนักศึกษา   
  5.4 วิสาหกิจอุดมศึกษา (University Enterprise)   
  5.5 ระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา   
  5.6 ทุนการศึกษา   
  5.7 การทํางานระหวางเรียน   
  5.8 การบริหารจัดการที่ดี 

 (6) นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล (Policy - Support - Assessment) มีประเด็นเชิงนโยบาย 
คือ 
  6.1 การพัฒนากลไกการกําหนดนโยบายและการวางแผนระดับจุลภาค ใหสอดคลองกับการจัดสรร
งบประมาณ  
  6.2 การพัฒนาระบบการประเมินผลการดํา เนินการของสถาบันอุดมศึกษา ( Performance 
Assessment)   
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  6.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา (Higher Education Information System)   
  6.4 การพัฒนาระบบการวิจัยนโยบายอุดมศึกษา (Higher Education Policy Research System) 

 (7) การบริหารจัดการท่ีดีในระบบอุดมศึกษา (Higher Education Good Governance) มีประเด็นเชิง
นโยบาย คือ 
  7.1 พ.ร.บ. การอุดมศึกษา (Regulator)   
  7.2 การพัฒนาผูบริหาร/สภาสถาบัน   
  7.3 การเปลี่ยนสถานภาพไปสูสถาบันในกํากับของรัฐ   
  7.4 พ.ร.บ. การบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา   
  7.5 การหลอมรวม การยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา 

 (8) อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education) มีประเด็นเชิงนโยบาย คือ 
  8.1 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดิจิตอลเพื่ออุดมศึกษาและการวิจัย (แผนฯ 15 ป)   
  8.2 Digital Content, MOOC, Open Lectures   
  8.3 การพัฒนา Application / Mobile Technology    
  8.4 On-line / Off-line Learning (Flipped Learning)   
  8.5 Higher Education Information Exchange and Analysis   
  8.6 E-Testing 

 เปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 
 (1) สัดสวนวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตร (Science : Humanity) = 60 : 40  
 (2) Global University Ranking in Top 200 = 5 University  
 (3) English Proficiency = Top 5 in Asia 

 สิ่งท่ีสังคมจะไดรับ (Deliverables) 
 (1) โอกาสในการเขาถึงบริการและผลผลิตจากทุกพันธกิจของอุดมศึกษาอยางมีคุณภาพและเสมอภาค  
  - เนนทักษะการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเองที่ไมมุงใบปริญญา  
  - เปดพื้นที่การเรียนรูสูสาธารณะ  
 (2) ทุนทางสังคมที่สรางใหเกิดผูนําทางความคิดสูการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีข้ึน  
  - ทรัพยากรมนุษยคุณภาพสูงเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง  
  - Social and Emotional Learning (SEL)  
 (3) องคความรูและนวัตกรรมและการเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาประเทศ  
  - ผลงานวิจัย องคความรู เครือขายการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
  - นวัตกรรม การสรางผูประกอบการฐานเทคโนโลยี (Spin-off) 
 

โดย ดร.สุเมธ แยมนุน  
ประธานคณะอนุกรรมการกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ 2560 - 2574) 
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ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต 

 1. แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559 - 2563 

 (1) ภาพอนาคต  

  ปรัชญา 
  มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางย่ังยืน บนพื้นฐานของการจัดการ
คุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)  

  วิสัยทัศน  
  มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และ
การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ  

 (2) แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 เปนแนวทาง ขอตกลง และเงื่อนไขในการจัดการ        
การบริหาร และการดําเนินการของมหาวิทยาลัย ใหอยูในกรอบของกฎหมาย เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการที่
คลองตัวและมีอัตลักษณ สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแก
สังคม โดยที่สภามหาวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแลและกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับ
เจตนารมณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 และสภามหาวิทยาลัยจะตองออกขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการจัดการ การบริหาร และการดําเนินการซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงตอ (1) บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ (2) นักศึกษา ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และไมเกิดความขัดแยงทางกฎหมาย (Legal Technique) หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัยจะตองมีความถูกตอง ชัดเจน และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวตาม
ระยะเวลา บุคลากรในทุกหนวยงานจะตองทุมเท ปรึกษาหารือ และดําเนินการรวมกันเพื่อใหไดมาซึ่งการปฏิบัติงานที่
ถูกตอง แนวทางและชองทางการสื่อสารขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลที่สมบูรณ จึงเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ
ในการบริหารจัดการ จากการเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ 
การเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับเจตนารมณตามพระราชบัญญัติใหม หากยังยึดติดกับแนวปฏิบัติเดิม 
โดยไมศึกษาหาความรูในระบบใหมเพิ่มเติม หรือพัฒนาแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขในการปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงไป ก็จะเกิดความขัดแยงในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น การทํางานรวมกันยอมรับซึ่งกันและกัน และ
รวมมือกันผานกระบวนการสื่อสารที่ถูกตองชัดเจน และรวดเร็วจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด แนวทางการบริหารใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน ประกอบดวย 

  2.1 การจัดการคุณภาพดานนักศึกษา  
   โดยการจัดระบบกระบวนการบริหารกิจการนักศึกษาใหสอดคลองกันระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ 
หรือหนวยงานที่ผลิตบัณฑิต ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน รูปแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา กิจกรรมแนะนํานักศึกษาสูกระบวนการเรียนรูของมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียน 
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การประกันสุขภาพ การสงวนรักษาไว การ
จัดสื่อดานการเรียนรู การยอมรับของสังคม ศิษยเกา 
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   ในการจัดการคุณภาพของนักศึกษาตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธ
ดําเนินการไปดวยกัน โดยจะตองคํานึงถึงทักษะของแรงงานในอนาคต (21St of Century Skills) เปนเงื่อนไขสําคัญ
ซึ่งประกอบไปดวย 1. Way of thinking: (1) Creativity (2) Critical Thinking (3) Problem-solving (4) Decision-
making (5) Learning to learn 2. Way of working : (1) Communication (2) Collaboration/Teamwork      
3. Tools for working : ICT and Information Literacy 4 .  Skills for living in the world : ( 1 )  Citizenship   
(2) Life & Career (3) Personal & Social Responsibility 

  2.2 การจัดการคุณภาพดานหลักสูตร  
   หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานอุดมศึกษา Thailand Qualification Framework (TQF) 
ทุกหลักสูตรจะตองปรับปรุงหรือพัฒนาใหมในปการศึกษา 2558 - 2559 น้ี จะตองปรับปรุง/พัฒนาบนพื้นฐานของ  
   - เปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา  
   - พัฒนากลุมวิชาการศึกษาทั่วไปใหม และใหสอดคลองกับบริบทของความตองการคนดี ในสังคม
และการทดสอบของ ก.พ.  
   - พัฒนาการจัดการเรียนรูใหมใหสอดคลองกับ Work-based Learning หรือ Work Integrated 
Learning และการพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับอุปกรณของหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ใน
ระบบของมหาวิทยาลัย และแนวคิดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)  
   - เนนหลักสูตรบูรณาการที่สอดคลองและเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน 

  2.3 การจัดการคุณภาพดานบุคลากร  
   บุคลากรนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงของมหาวิทยาลัย ที่มีผลตอการจัดการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพขององคกรใหเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึง
ตองมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ทุกประเภทและการจัดระบบสวัสดิการใหกับบุคลากร (Human Security-Economic, Food, 
Healthy, Environmental, Personal, Community and Political) ตองมีการกําหนดมากข้ึนเพื่อใหบุคลากรไดมี
แนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาตนเองใหดีข้ึนและความมั่นคงในการทํางาน  
   - การกําหนดคุณสมบัติและแนวทางการเขาสูตําแหนงและระดับที่สูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนไว ตําแหนงตามภาระงานและหนาที่ที่
รับผิดชอบ เมื่อไดปฏิบัติงานมาชวงระยะเวลาหน่ึง มีผลงานเปนที่ประจักษการประเมินเพื่อเลื่อนระดับใหสูงข้ึน 
(ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ, เช่ียวชาญ หรือเช่ียวชาญพิเศษ) จึงตองกําหนดไวเพื่อกระตุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานเพิ่มข้ึน  
   - สําหรับบุคลากรสายวิชาการ เกณฑมาตรฐานภาระงานที่กําหนดข้ึนใหมจะเปนสวนสนับสนุน
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่กวางขวางข้ึนทําใหมีการพัฒนาตนเองใหมีผลงานทางวิชาการ และการยอมรับในวงการ
วิชาชีพ  
   กองบริหารงานบุคคลจะเปนกลไกหลักในการจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ ใหเปนไปตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 



65 
 

  2.4 การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร  
   เพื่อสนับสนุนใหการจัดการเรียนรูผานกระบวนการดานเทคโนโลยีการสื่อสารมากที่สุดและเช่ือมโยง
กัน ไมเนนการลงทุนใหม แตทําสิ่งที่มีอยูเดิมมาจัดระบบเช่ือมโยงกัน และใชประโยชนรวมกันใหไดมากที่สุด ทั้งน้ีเพื่อ
ลดคาใชจายในการจัดการศึกษาใหไดมากที่สุด รวมทั้งพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ
พรอมในการเปนแมขายเช่ือมโยงขอมูล และใหบริการที่สอดคลองกับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของ
หลักสูตรตาง ๆ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงขอมูลจากสวนตาง ๆ ใหใช
ประโยชนรวมกันได และแนวทางในการใชประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  
   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองวางแผนจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมากําหนดเปน
การดําเนินงานที่สามารถสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือสวนงานที่จําเปนตองใชเครื่องมือ
และอุปกรณทางเทคโนโลยีเปนโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินงาน  
   - สวนงานบริการ ที่ตองการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการขอมูลใหเปนระบบและ 
เช่ือมโยงเครือขายรวมกันได เชน สํานักงานมหาวิทยาลัย (กองตาง ๆ ในสํานักงานมหาวิทยาลัย) เปนจุดหลักของการ
ประสานงานและเช่ือมโยงขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
   - สวนงานวิชาการ การขยายรูปแบบการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของนักศึกษามีการ
ขยายตัวมากข้ึนทั้งในดานการเขาใชงานในระบบ และการเช่ือมโยงขอมูลของสวนงานจัดการศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย การจัดการใหขอมูลและการเช่ือมโยงขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ
สืบคน จึงเปนกระบวนการที่ตองพัฒนา  
   - สวนงานสนับสนุน การจัดการขอมูลเพื่อการดําเนินงานในการจัดการศึกษาเปนสวนที่ทําใหการ
จัดการศึกษาประสบความสําเร็จ การประสานงานระหวางสวนงานวิชาการและสวนงานสนับสนุนดานขอมูลให
เช่ือมโยงกันได  
   - สวนงานประชาสัมพันธ กองประชาสัมพันธมีภารกิจในการที่จะตองสื่อสารขอมูลใหกับนักศึกษา
และบุคลากรดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จําเปนจะตองมีการพัฒนาระบบใหรองรับการสื่อสารขอมูลใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
   ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มีระบบและขอมูลกระจายกันมาก โดยขาดการเช่ือมโยงกัน ไม
สามารถสื่อสารถึงกันได ทําใหเกิดปญหาในดานการใชงบลงทุนที่สูงข้ึน ครุภัณฑทางเทคโนโลยีไมไดใชประโยชนสูงสุด
ตามศักยภาพ และความลาชาของการดําเนินงานอันเกิดจากการประสานงานกันอยาง ไมเปนระบบ กอง
ประชาสัมพันธจะทําหนาที่เช่ือมโยงและสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิชาการไดสวนหน่ึง แตในงานที่เกี่ยวของกับ
ระบบบริหารก็เปนอีกสวนหน่ึงที่จําเปนจะตองมีการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การจัดต้ังหนวยงานที่ทํา
หนาที่ประสานงานบริการ (Service Call Center) เพื่อใหงานบริการทั้งหลายของมหาวิทยาลัยมีการแกไขไดอยาง
รวดเร็วไมเปนอุปสรรคตอกระบวนการปฏิบัติงาน หนวยงานประสานงานบริการจะทําหนาที่เปนสื่อกลางในการชวย
รับเรื่องการแจงขอผิดปกติของงานบริการที่จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไข และสงเรื่องตอไปใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ ประสานงานและติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งการรายงานผล (Feedback) ใหกับหนวยงานที่
สงเรื่องมา นอกจากน้ียังจะชวยดําเนินการเกี่ยวกับการต้ังเรื่อง งบประมาณและการรวบรวมขอมูล วิเคราะห วางแผน 
เพื่อดําเนินการตอไปในระยะยาวดวย หนวยงานน้ีจะเปนหนวยงานที่สังกัดสํานักบริหารกลยุทธ 
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  2.5 การจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอม  
   การปรับปรุงอาคารสถานที่ หองปฏิบัติการ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
ใหสวยงาม เหมาะสมกับเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป การจัดการดานสิ่งแวดลอมน้ันหมาย
รวมถึงการดูแลรักษาและการปรับปรุงใหดีข้ึน ทั้งในสวนที่เปนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และพื้นที่จัดการศึกษานอกที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ระบบบําบัดนํ้าเสีย และระบบบําบัดขยะ
เปนความจําเปนเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะตองรีบดําเนินการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางทางกายภาพที่มี
การพัฒนาสิ่งกอสรางใหมเพิ่มเติมมากข้ึน รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงสิ่งกอสรางเดิม  
   จากการเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสวนงาน/
หนวยงาน จําเปนตองมีการปรับปรุงพื้นที่ใหมใหสอดคลองกับการทํางาน การปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมเพียงพอ
และทันสมัย การปรับปรุงหองพักอาจารย หองนํ้าอาจารยและนักศึกษาใหดีข้ึน หองอาหารและการบริการใหสวยงาม 
สะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ การปรับปรุงหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน รวมทั้งการปรับปรุงภูมิสถาปตย 
เปนนโยบายที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน นอกจากน้ีการปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาและบุคลากรในการดําเนิน
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย การรักษาสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน เปนสิ่งที่จะตองดําเนินงานรวมกันระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย หลักสูตร ในการรับผิดชอบรวมกัน 

  2.6 การจัดการคุณภาพของการใชทรัพยากรและงบประมาณ  
   มุงเนนการจัดกิจกรรมและโครงการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ใหมีการบูรณาการ
รวมกันใหไดมากที่สุด การใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคความรูใหม ๆ ที่เกิดจาก
การบูรณาการความรูที่ตางสาขาเขาดวยกัน โดยหลักการจะตองคํานึงถึง1  
   (1) : Academic Curricula Will Become Multi-Disciplinary  
   (2) : Education Leaders Will Need to Balance MOOCs (Massive Open Online Courses) 
And Traditional Learning  
   (3) : Student Recruitment and Retention Will Be More Important Than Ever  
   (4) : Higher Education Needs to Invest In Technology  
   (5) : Higher Education Will Explore New Funding Models  
   บนพื้นฐานของความจําเปนของสถานการณที่มหาวิทยาลัยจะไดรับผลกระทบโดยตรง  
   3 Trends Are About To Create A Higher – Education Earthquake2

  

   (1) คาใชจายในการจัดการศึกษาที่สูงข้ึน  
    - เงินเดือนและคาตอบแทน  
    - การลงทุนทางเทคโนโลยี  
    - คาบริหารจัดการ (administrative costs)  
   รัฐบาลไมสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาไดมากตามความตองการ (2/3 ของ
นักศึกษาขอทุนการศึกษาจากรัฐบาล ทั้งกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และ กองทุน

                                                             
1 Brad Lucanic, “5 Bold Predictions For The Future of Higher Education”. 
2 ที่มา: สรุปและถอดความจาก The Economist, Business Insider: 3 Trends Are About To Create A Higher-Education 
Earthquake, Higher Education Trends-Business Insider, June 29, 2014. 



67 
 

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยเองก็ไมสามารถจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาใหเพียงพอ 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยยังไมสามารถเก็บคาเลาเรียนเพิ่มจากนักศึกษาตามภาวะการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ได มาต้ังแต
ป พ.ศ. 2548 เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการจายคาเลาเรียนของนักศึกษา ปจจัยอยางหน่ึง
ของนักศึกษาในการเลือกสถานศึกษา คือ คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตร เปรียบเทียบกับเงินเดือนที่จะไดรับ
เมื่อเขาทํางานหลังจากจบการศึกษาแลว  
   (2) จํานวนนักศึกษาที่ลดลงอันเน่ืองมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงตลอดระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา 
ทําใหจํานวนนักศึกษาที่จะเขาสูระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง ประกอบกับการแขงขันของมหาวิทยาลัยที่มี
จํานวนเพิ่มมากข้ึนและขยายการรับนักศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะการเปดสาขาวิชาที่เหมือนกัน ทําใหมีผลกระทบตอ
จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    การที่จํานวนนักศึกษาลดลง แตคาใชจายในการจัดการศึกษาตามขอ 1 ที่ เพิ่มข้ึน ทําให
คาใชจายในการลงทุนตอหัวของนักศึกษามีอัตราสวนสูงข้ึนมาก (Institution’s costs rising) จาก 87,500 บาท/ป 
ปรับเพิ่มเปน 92,000 บาท/ป นับเปนภาระในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี ความตองการของ
ตลาดแรงงานที่ตองการคุณภาพและประสิทธิภาพของบัณฑิตที่เพิ่มข้ึน เปนภาระใหมหาวิทยาลัยตองดําเนินการเพื่อ
ความสําเร็จใหไดมาซึ่งประสิทธิผลที่ดี ขณะที่การจายคาตอบแทนในการจางงานไมไดปรับใหเปนสัดสวนที่สมดุลกัน 
ทําใหความคุมคาตอการลงทุนที่จะใหนักศึกษาสนใจเขาเรียนมีนอย 
   (3) ในปจจุบันความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารมีมากข้ึน การจัดการศึกษาผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทและความสําคัญในการลดตนทุนคาใชจายของการจัดการศึกษาตามระบบปกติลงได
และเปนความสะดวกของผูเรียน Massive Open Online Course (MOOCs) มีบทบาทมากข้ึนทําใหรูปแบบการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ไมไดผลิตบัณฑิตช้ันเลิศที่ตองการลด
ตนทุนการผลิตของมหาวิทยาลัยลง จะมีการพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนผานเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน
ในอนาคต  
    นอกจากน้ี การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Learning) สําหรับผูที่ทํางานแลว และ
ตองการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน ใชระบบการเรียนรูผานเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน มหาวิทยาลัยจะไดประโยชนจาก
การลงทะเบียนของนักศึกษาที่อยูในวัยทํางานมากข้ึน จากแนวโนมในการลงทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตอไปใน
อนาคต คาความเสี่ยงที่จะเกิดจากผลกระทบน้ีจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  
    สํานักบริหารกลยุทธถูกจัดต้ังข้ึนมาเปนสวนงานของมหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ในการจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงน้ี โดยการบูรณาการบริบทตาง ๆ ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดความซ้ําซอนของการทํางาน รวมทั้งกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  นํามาวิเคราะห 
เปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิก เพื่อใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสูดและ
คุมคาตอการลงทุน การวางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยจึงถูกกําหนดใหจัดทําไมนอยกวาสามปไปขางหนาและ
สามารถเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขหรือยกเลิกใหสอดคลองกับสถานการณ ไดตลอดเวลา 
 

2. การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายนอกทั้งในบริบทของโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึง
ถือเปนโอกาสและความทาทายของอุดมศึกษาที่ตองเรงปฏิรูปอุดมศึกษาใหรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนกลไกหลัก
ในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง การปฏิรูป
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อุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินการปรับยุทธศาสตร (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงศักยภาพและความ
เช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยที่สะทอนอัตลักษณ และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ภาคการศึกษาทุกระดับ ภาคสังคมและทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยตองปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย ผลิตและพัฒนากําลังคนที่
มีคุณภาพสูงและสมรรถนะสูง เปนที่พึ่งทางวิชาการ ผลิตงานวิจัยและสรางองคความรู ถายทอดไปสูการใชประโยชน
เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชยไดจริง ปรับระบบบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สรางการมี
สวนรวมและรับผิดชอบตอสังคม 

 กรอบแนวทางการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุงเนนกระบวนการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 ดาน ไดแก อาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ โดยใชกระบวนการ
จัดการคุณภาพดานหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร ซึ่งแบงเปน 1) กลุมหลักสูตรที่เปนอัตลักษณ  และ 2) กลุม
หลักสูตรที่กําลังสรางความโดดเดนและควบรวม สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงาน ตามความชํานาญ
และความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการควบคูไปกับการจัดการคุณภาพดานนักศึกษา ที่มุงเนนองค
ความรู ทักษะ ความเช่ียวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อความสําเร็จของผูเรียนทั้งดานการทํางานและ
การดําเนินชีวิตตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยไดนําการจัดการ
เทคโนโลยีการสื่อสาร และการจัดการคุณภาพของการใชทรัพยากรและงบประมาณมาใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารระดับสูงใหบรรลุตามเปาประสงคขององคกร ในกระบวนการจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย การ
จัดการคุณภาพดานบุคลากรนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงของมหาวิทยาลัยที่มีผลตอการจัดการเรียนรู การ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพขององคกรใหเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการคุณภาพดาน
งานวิจัย และการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก การจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอม ที่ตระหนักถึงความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนการจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษที่มุงเนนการ
สรางความเขมแข็งและความอยูรอดอยางย่ังยืนใหกับองคกร ชุมชน และสังคม สงผลใหการจัดการคุณภาพใน     องค
รวมเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

 ปรัชญามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางย่ังยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ 
(Sustainable Survivability Based on Quality Management) 

 วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการ
พยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศ บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ 

 การจัดการคุณภาพตามกรอบยุทธศาสตร ประกอบดวย 8 ประเด็น ไดแก 

 (1) การจัดการคุณภาพดานหลักสูตร 
  จากการวิเคราะหการจัดการหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย พบวาแบงตามความตองการ
ในอนาคตของตลาดแรงงาน ความชํานาญการ และความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยได 2 กลุมหลัก คือ 
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  1.1 กลุมหลักสูตรที่เปนอัตลักษณ เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญ ไดรับการยอมรับ
และมีผูสมัครเขาเรียนจํานวนมาก รวมทั้งรอยละของการมีงานทําสูง หลักสูตรกลุมน้ีจะตองพัฒนาใหมีความเปนเลิศ 
มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ หลักสูตรในกลุมน้ีประกอบดวย 
   - อัตลักษณดานอาหาร ไดแก หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร และหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
   - อัตลักษณดานการศึกษาปฐมวัย ไดแก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   - อัตลักษณดานอุตสาหกรรมการบริการ ไดแก หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรการทองเที่ยว หลักสูตรธุรกิจการบิน หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม หลักสูตรออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง 
   - อัตลักษณดานการพยาบาลและสุขภาวะ ไดแก หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
  1.2 กลุมหลักสูตรที่กําลังสรางความโดดเดนและควบรวม ประกอบดวย 4 กลุมยอยดังน้ี 
   - กลุมหลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง หลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาสาระใหสอดคลอง กับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาศักยภาพของการจัดการ รวมทั้งทักษะและความเช่ียวชาญในดานวิชาชีพของ
บุคลากร ไดแก หลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร
ศิลปศึกษา หลักสูตรการประถมศึกษา หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร และหลักสูตรการสอนฟสิกส   
   - กลุมหลักสูตรที่มีการแขงขันสูง หมายถึง หลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา   
อื่น ๆ เปนจํานวนมาก การพัฒนาหลักสูตรกลุมน้ีจะตองเนนความแตกตางและความเปนเอกลักษณของหลักสูตร  
ไดแก หลักสูตรนิติศาสตร หลักสูตรนิเทศศาสตร หลักสูตรการเงิน หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการจัดการทรพัยากร
มนุษย หลักสูตรการตลาด หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร และ
หลักสูตรรัฐศาสตร 
   - กลุมหลักสูตรที่ตองพัฒนาใหทันสมัย เปนหลักสูตรที่พัฒนาตอเน่ืองมาเปนระยะเวลายาวนาน 
รายวิชาตาง ๆ ยังพัฒนาไมทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปจจุบันมีรายวิชาใหม ๆ เกิดข้ึนเปนจํานวนมากที่เปน
สวนประกอบทางทักษะที่ตองใชปฏิบัติงานในอนาคต ไดแก หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   - กลุมหลักสูตรที่มีการพัฒนาเฉพาะทาง เปนหลักสูตรที่มีการพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานเฉพาะทาง (Niches Market) หลักสูตรเหลาน้ีควรพัฒนาใหมีความเขมแข็งมากย่ิงข้ึน 
เพราะไดรับทุนในการศึกษาและโอกาสในการทํางาน ไดแก หลักสูตรการจัดการธุรกิจคาปลีก หลักสูตรการบริการ
ลูกคา หลักสูตรเลขานุการทางการแพทย หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี หลักสูตรธุรกิจระหวางประเทศ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

 (2) การจัดการคุณภาพดานนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมีการวางแผนกลยุทธดานนักศึกษาโดยเนนความเปนสวนดุสิต (SDU Spirit) ประกอบไป
ดวย 1. มีบุคลิกภาพดี มีความเปนระเบียบ และประพฤติตนเหมาะสมตามแบบอยางคนสวนดุสิต 2. มีสัมมาคารวะ 
และนอบนอมถอมตน 3. ดํารงตนอยางมีศักด์ิศรี และมีคุณคาทั้งตอสังคมภายในมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอก   
4. ทํางานทุกอยางดวยความประณีต มีมาตรฐาน และรูจริงในสิ่งที่ทํา 5. แสดงความเปนผูนําไดอยางเหมาะสมในทุก
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สถานการณ 6. เสียสละ เอื้ออาทร ใสใจและหวงใยเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น ๆ 7. มีความรัก ความเขาใจ เช่ือมั่น
และศรัทธาในมหาวิทยาลัย ไมกระทําการใด ๆ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 8. มีสวน
รวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภาระหนาที่แหงตนเต็มศักยภาพ มุงมั่น ทุมเท และรวมแรงรวมใจ เปนหน่ึง
เดียว 9. แสดงความเปนสวนดุสิตใหปรากฏตอสาธารณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจนเปนที่ประจักษ 

 (3) การจัดการคุณภาพดานงานวิจัย 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มุงเนนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติ รวมถึงทําใหมหาวิทยาลัยเกิดความเขมแข็งและมี
รายไดของมหาวิทยาลัยจนสามารถเลี้ยงตนเองไดอยางแทจริงตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
มหาวิทยาลัยมีนโนบายในการจัดต้ังหนวยบริหารงานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชน (Research Administration 
Utilization : RAU) เพื่อเช่ือมโยงกับสถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute : RDI) และ
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 (4) การจัดการคุณภาพของการใชทรัพยากรและงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยบริหารงานภายใตปรัชญา วิสัยทัศน และกลยุทธที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ 4 ป  (พ.ศ. 
2557 - 2560) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนแผนที่มุงเนนการดําเนินงานบนพื้นฐานความเช่ียวชาญของตนเองภายใต    
อัตลักษณ 4 ดาน หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการทบทวนปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตามบริบทโลก
และบริบทประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการทบทวนศักยภาพและความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับ
ยุทธศาสตร (Reprofiling) พบวาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 4 ป ขางหนาจะยังคงดําเนินงานบนพื้นฐาน
ความเช่ียวชาญเดิมทั้ง 4 ดาน ที่ดําเนินการมาไดดวยดีในระดับหน่ึงแลว แตมีความจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ใหมใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมาย
ที่กําหนด รูปแบบของการดําเนินโครงการจะเนนการบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  

 (5) การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  การจัดการดานเทคโนโลยีการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเนนการนําระบบตาง ๆ มาเช่ือมโยง และใช
ประโยชนรวมกันใหไดมากที่สุด เพื่อสามารถลดคาใชจายในการจัดการศึกษาและลดตนทุนในการปฏิบัติ งาน การ
เช่ือมโยงของระบบขอมูลตาง ๆ  จะนํามาชวยในการแกไขปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดอยางรวดเร็วและเปน
ระบบ อาทิ การดําเนินงานเกี่ยวกับการต้ังงบประมาณ การรวบรวมขอมูล วิเคราะห วางแผนการดําเนินงานในแตละ
ระยะโดยมีสํานักบริหารกลยุทธเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและวางระบบ เพื่อนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารระดับสูง การจัดต้ัง War Room จะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 (6) การจัดการคุณภาพดานบุคลากร 
  บุคลากรนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงของมหาวิทยาลัยที่มีผลตอการจัดการเรียนรู การพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพขององคกรใหเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรของมหาวิทยาลัยจึง
ตองมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมี
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นโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและการจัดระบบสวัสดิการ เพื่อใหบุคลากรไดมีแนวทางการ
ปฏิบัติในการพัฒนาตนเองใหดีข้ึนและมีความมั่นคงในการทํางาน มีการกําหนดคุณสมบัติและ แนวทางในการเขาสู
ตําแหนงงานและระดับที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และ
เช่ียวชาญพิเศษ เพื่อกระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานเพิ่มข้ึน สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการจะกําหนดเกณฑมาตรฐานภาระงานข้ึนใหมซึ่งเปนสวนสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
กวางขวางข้ึน ทําใหมีการพัฒนาตนเองใหมีผลงานทางวิชาการและการยอมรับในวงการวิชาชีพ อาจารยที่รับเขาใหม
จะตองผานการทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 

 (7) การจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอมทั้งในสวนของการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งแวดลอมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และพื้นที่จัดการศึกษานอกที่ต้ัง โดยจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ระบบบําบัดขยะ การจัดการอากาศ การประหยัดพลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่
สวย สะอาด และใสใจสิ่งแวดลอม (Green & Clean University) ในอนาคต เชน การจัดทําโครงการจัดต้ัง
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีสําหรับมหาวิทยาลัยสีเขียว การใชพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) ทดแทนการใชพลังงาน
ไฟฟาในการสูบนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในวิทยาเขตสุพรรณบุร ีเปนตน นอกจากน้ี  มหาวิทยาลัยยังไดรับรางวัล
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อาทิ รางวัลจากโครงการการขอรับรองผลการประเมินการลดกาซเรือนกระจก ( Low 
Emission Support Scheme : LESS) จากกิจกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และโครงการ
สวนดุสิตมหาวิทยาลัยตนแบบสีเขียว มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการสรางบรรยากาศใหเกิดการคิดคน เรียนรู 
การสงเสริมและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณ ใหกับตัวบุคคล องคกร และชุมชน โดยการสรางและนําความรูสู
สังคมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหา จึงไดมีการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยการเปนศูนยกลางและ
เปนแหลงเรียนรูดานการจัดทําระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม (ISO/IEC 17025) และการจัดการ
ระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ  

 (8) การจัดการคุณภาพของกิจการพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนาโครงการตาง ๆ  ภายใตกิจการพิเศษใหสามารถตอบคําถามของสังคมได
ในสวนของ Social Return on Investment ทั้งในดานของ Business Dimension และ Academic Dimension 
รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและกํากับดูแลโครงการ เพื่อนําความรูและนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนา
ทางวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย มาดําเนินการตอยอดใหเปนรูปธรรมในลักษณะของธุรกิจวิชาการ การ
ดําเนินการที่กอใหเกิดผลดีไดน้ันตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการกับหนวยงานสนับสนุนผาน
กระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ เช่ือมโยงและบูรณาการองคความรู ทักษะ ประสบการณสูการปฏิบัติในรูปของการ
ฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา พัฒนามาตรฐานกิจการพิเศษ เพื่อตอยอด เพิ่มมูลคาและสรางรายได สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย บริการวิชาการ ถายทอดองคความรูสูสังคมและประชาคม บนพื้นฐานความเช่ียวชาญตาม      อัต
ลักษณที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย 
 

ที่มา : การปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํานักบริหารกลยุทธ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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 3. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 (1) เหตุผลและความจําเปน 
  ดวยรูปแบบการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามบริบทของสังคม นโยบายของรัฐ และ
กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกลุมใหม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงตองเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อใหการจัดการคุณภาพในองครวมของมหาวิทยาลัยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว มหาวิทยาลัยจึงไดปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(Suan Dusit University Reprofiling) โดยเนนการดําเนินการตามศักยภาพและความเช่ียวชาญที่สะทอนอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ภายใตพันธกิจหลักในฐานะสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสามารถผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง และพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถสรางมูลคาตอทั้งมหาวิทยาลัยและสังคมอยางย่ังยืน ภายใตปรัชญา วิสัยทัศน และแนวทางการบริหารที ่
เปนไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไดนําการปรับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผลจากการทบทวนการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผานมา เพื่อกําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมตัวบงช้ีตามมาตรฐานและเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ผนวก
กับบริบท สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดําเนินการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของ
มหาวิทยาลัย ที่เรียกวา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University 
Quality Assurance : SDU QA) ทั้งน้ีระบบดังกลาวไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุม
ครั้งที่ 7(13)/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติใหใชระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เหมาะสมกับความเช่ียวชาญและสะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และ
สามารถประเมินความสําเร็จตามเปาหมายเชิงกลยุทธได 

 (2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบงออกเปน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะและสถาบัน ดังน้ี  

  2.1 ระดับหลักสูตร  
   ใชองคประกอบตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร และมีสวนเพิ่มเติมที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละหลักสูตร 

  2.2 ระดับคณะและสถาบัน 
   ไดบูรณาการจากการปรับยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Reprofiling) เกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับคณะ ระดับสถาบัน 
โดยเนนการดําเนินการที่เปนระบบและกลไก การปรับปรุงและเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพอยางสอดประสาน ในทุกสวน
งานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายเชิงกลยุทธและแนวโนมการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ืองทุกภาคสวน ซึ่งเปนวิธีการที่มหาวิทยาลัยนํามาใชเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และประเมินกระบวนการดําเนินงานของตนเองโดยใช A-D-L-I (Approach-Deploy-Learning-
Integration) และประเมินผลลัพธ ระดับ (Le-Level) แนวโนม (T-Trend) การเปรียบเทียบ (C-Comparison) และ
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การบูรณาการ (I-Integration) ที่เรียกวา LeTCI ที่สอดคลองกับแนวทางการประเมินของเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  
  เพื่อใหความเขาใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) จึงนําเสนอในรูปแบบของ SDU The Line ดังแผนภาพ
ที่ 3 เพื่อแสดงถึงเสนทาง ทิศทาง และกระบวนการที่ชัดเจน การกําหนดนโยบายและเปาหมายจะดําเนินการ
ระดับบนลงลาง แตการขับเคลื่อนเพื่อการดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงคจะเปนไปตามบริบท พันธกิจ และการ 
บูรณาการงานจากสวนตาง ๆ จากลางข้ึนบน ดังน้ันทุกสวนงานจะมีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี
กระบวนการและตัวบงช้ีเฉพาะของแตละสวนงาน เพื่อสะทอนการดําเนินงานและการประเมินผลที่ชัดเจนและเปน
สวนหน่ึงของการดําเนินงานในภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย 

(3) กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประเมินคุณภาพหลักสูตรดวยกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี ทั้งน้ี หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
และศูนยการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ตองสังเคราะหผลการดําเนินงานของวิทยาเขตและทุกศูนยการศึกษา เปนรายงานผลการ
ดําเนินงานภาพรวมของหลักสูตร (มคอ.7) เลมเดียว และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนภาพรวมของหลักสูตรโดยไม
แยกศูนยการศึกษา  

(4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง สวนงานอ่ืนท่ี
เทียบเทาคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง สวนงานอื่นที่
เทียบเทาคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวยตัวบงช้ีจําแนกตาม 4 พันธกิจ และดานบริหารจัดการ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร มหาวิทยาลัยใช SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการรวม
วิเคราะหจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก คณะ/โรงเรียน วิทยาเขต 
ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง สํานัก/สถาบัน/กอง ผลการวิเคราะหสรุปไดดังน้ี 

 จุดแข็ง  
 1. มหาวิทยาลัยมีองคความรูในศาสตรที่หลากหลายจึงสามารถบูรณาการงานเพื่อบริการวิชาการแกสังคม 
รวมถึงสรางรายไดและภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย 
 2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะในหนาที่ความรับผิดชอบ 
 3. มหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญในดานอัตลักษณ 
 4. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา บริหารงานดวยการจัดการคุณภาพที่มุงสรางความแตกตางและ    
โดดเดน 
 5. มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ชวยสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพใหนักศึกษา 
 6. การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทําใหบริหารจัดการไดอยางคลองตัว รวดเร็ว โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

 จุดออน 
 1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการขาดความมั่นใจในความกาวหนาทางอาชีพ 
 2. บุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการ งานวิจัย และวุฒิปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 3. การสื่อสารภายในองคกรยังไมสามารถเขาถึงและครอบคลุมในทุกระดับทั่วทั้งองคกร ทําใหนโยบาย
นําไปสูการปฏิบัติไดไมชัดเจน 
 4. การพัฒนาหลักสูตรใหมบางหลักสูตรยังไมตรงตามความตองการของนักศึกษา 
 5. การเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัยยังไมสมบูรณ 
 6. ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชยและการสรางมูลคาเพิ่มตอยอดองคความรูไปสูนวัตกรรมยังมีนอย 
 7. หนวยงานอิสระและหนวยจัดหารายไดยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการในรูปแบบใหม 

 โอกาส 
 1. นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
เปนโอกาสในการขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และการประสานความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน  
 2. ยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติใหความสําคัญกับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาที่สอดคลองกับ    
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย เปนโอกาสในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 3. แนวโนมประเทศไทยเขาสูยุคสังคมผูสูงอายุ และนโยบายการสรางโอกาสและความเสมอภาค เปน
โอกาสใหมหาวิทยาลัยจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองกลุมเปาหมายที่นอกเหนือวัยเรียน 
 4. การเขาสูสังคมดิจิทัลของประเทศ เปนโอกาสในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เขาถึง  
ไดงาย และเพิ่มโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 
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 5. กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาสรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเขาศึกษาตอได
มากข้ึน 

 อุปสรรค  
 1. การ เปลี่ยนแปลงโครงสร างประชากรมีผลทําใหจํานวนผูจบมัธยมศึกษาปที่  6  ลดลง แต
สถาบันอุดมศึกษามีเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดการแขงขันในระบบอุดมศึกษาสูงข้ึน 
 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการศึกษาระดับประเทศ ทําใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตอง
ปรับตัวอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 
 3. รัฐบาลมีแนวโนมจัดสรรเงินงบประมาณคาใชจายพื้นฐานลดลง ประกอบกับประชากรที่เขาสูการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาลดลง สงผลใหรายไดของมหาวิทยาลัยลดลง ขณะที่คาใชจายประจํามีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
 4. คานิยมของผูปกครองและนักเรียนในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยขนาดใหญของรัฐ 
 5. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเขาถึงไดงาย สงผลตอการรับรูและการสรางพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคของผูเรียน 
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สวนที่ 4 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 - 2564  
 
ปรัชญา 

 มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการจัดการ
คุณภาพ (Sustainable Survivability Based on Quality Management)  

 

วิสัยทัศน  

 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และ
การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใตกระบวนการพัฒนาเพ่ือความเปนเลิศ บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ  

 

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 

 
สมรรถนะหลัก 

 การบริหารภายใตการจัดการของขอมูล  

 



78 
 

 

เปาหมายเชิงนโยบาย  

 การจัดการคุณภาพในทุกมิติ ทั้งมิติดานหลักสูตร ดานนักศึกษา ดานงานวิจัย ดานบุคลากร ดานการใช
ทรัพยากรและงบประมาณ ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ดานสิ่งแวดลอม และดานกิจการพิเศษ 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการพัฒนา 

 

 

 
 เปาประสงค : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 มีระบบกลไกในการเปดหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการปดหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพและทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความคุมคาของหลักสูตร 
   1.2 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  
   1.3 พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน สรางสรรค มีเอกลักษณโดดเดน เนนหลักสูตร     
บูรณาการศาสตร และเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ( Industry Links) สอดคลองกับความตองการ
กําลังคนของประเทศ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากร และนโยบายที่รัฐบาลมุงเนน  
   1.4 สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ตอบสนองตอภาครัฐหรือธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 
   1.5 ออกแบบหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติการ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความชํานาญและ
พรอมที่จะพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ รวมถึงมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือทํางานไดหลากหลาย 
(Multitasking) 

 กลยุทธที่ 2 สงเสริมหลักสูตรอัตลักษณสูความเปนเลิศ 
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency-based Education) 
    2.2 สนับสนุนใหหลักสูตรอัตลักษณพัฒนาตอยอดจนเปนสถาบันรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพ 
   2.3 พัฒนาทักษะนักศึกษาอัตลักษณรวมกับ Excellence Center ของมหาวิทยาลัย เชน 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โฮมเบเกอร่ี โรงแรมดุสิตเพลส ในรูปแบบของการฝกประสบการณวิชาชีพตลอด
หลักสูตร 
   2.4 พัฒนาหลักสูตรอัตลักษณใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงอางอิงทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือวัด
ความเชี่ยวชาญของอัตลักษณ 
   2.5 แสวงหาความรวมมือและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานที่เปนคูความรวมมือ 
(Strategic Partner) และเครือขายภายนอก เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีเวทีในการฝกทักษะและเรียนรูจาก
ประสบการณจริง 
 

ยุทธศาสตรที ่1 การเสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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   2.6 สนับสนุนใหอาจารยหลักสูตรอัตลักษณพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยการทํางานในสถาน
ประกอบการจริง 
   2.7 เสริมสรางความเปนสากล (Internationalization) ของหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับความ
เปนไปของโลก (Global Dimensions)  

 กลยุทธที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สะทอนภาพลักษณความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 จัดทําหลักสูตรระยะสั้นที่เนนการพัฒนาสมรรถนะเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First-S-Curve, New-S-Curve)  
   3.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองตอกลุมเปาหมายใหมนอกเหนือวัยเรียน (Non-Age 
Group) โดยเฉพาะกลุมวัยแรงงาน กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูดอยโอกาส เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) โดยอาจจัดทําเปนหลักสูตรออนไลนใหสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา  
   3.3 จัดทําหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเทียบโอนหนวยกิตของหลักสูตรตาง ๆ ได 
   3.4 สรางความรวมมือกับองคกรดานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาเปนหนวยอบรมหรือเปนองคกรรับรอง
สมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ หรือเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ โดยเฉพาะสาขา
ดานอัตลักษณ 
   3.5 สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเปาหมายการปฏิรูป
ระบบการศึกษา โดยใชฐานความเชี่ยวชาญของแตละหลักสูตรในการดําเนินการ 

 

 

 
 เปาประสงค : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสําเร็จในการทํางานและการดํารงชีวิต 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 พัฒนากลยุทธการรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในเชิงรุก และปรับ
รูปแบบการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเขาถึงผูเรียนในยุคดิจิทัลเพ่ือสรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอ 
ในมหาวิทยาลัย 
   1.2 พัฒนาชองทางการสื่อสารเพ่ือใหขอมูลดานหลักสูตรและขอมูลอ่ืนที่ถูกตองและชัดเจน แก
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการประเมินและคัดเลือกชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงการใชเครือขายนักศึกษา 

 กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับโลกยุคดิจิทัล 
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 พัฒนากระบวนการสรางประสบการณการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน        
ที่เหมาะสม มุงเนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Integrated Active Learning)  
   2.2 สรางความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจร ตั้งแต
การพัฒนาหลักสูตร การฝกประสบการณระหวางศึกษา และการรับเขาทํางานเมื่อจบการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มีทักษะสนองตอโลกอนาคต และเปนพลเมืองที่ดี 
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   2.3 สงเสริมใหมีการบูรณาการการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการ
จัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมแกนักศึกษา 
   2.4 ผลิตสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่กระตุนและสรางแรงจูงใจในการเรียนรู      
ใหนักศึกษา โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสอดรับกับระบบ Smart Classroom ของมหาวิทยาลัย และทันตอ
ยุคอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) 
   2.5 สนับสนุนใหอาจารยใชสื่อการสอนที่เปนภาษาอังกฤษสอดแทรกในรายวิชา 
   2.6 นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาทักษะในลักษณะ Digital Education 
ใหสามารถสืบคนและเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ เชน MOOCs , On-line/Off-line Learning, E-
Testing  
   2.7 พัฒนาแอพพลิเคชั่นตาง ๆ  ที่ประยุกตใชไดกับ Mobile Devices ทั้งแท็บเล็ตและโทรศัพท
ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows 
   2.8 พัฒนารูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตาม
วัตถุประสงคและมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา และนําผลการประเมินไปใชประโยชนจริง 

 กลยุทธที่ 3 ยกระดับทักษะและสมรรถนะในการทํางานของบัณฑิต 
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit เพื่อสรางความ
เปนผูนําที่มีความแตกตางและโดดเดนผานกระบวนการดูแลนักศึกษาแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ 
   3.2 พัฒนานักศึกษาในดานบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมีทักษะที่
พรอมในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   3.3 สรางรูปแบบและแนวปฏิบัติเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) บน
พ้ืนฐานความเปนไทยในรูปแบบสากลนิยม  
   3.4 พัฒนาทักษะดานวิชาชีพ (Hard Skills) ที่เขมแข็งภายใตจริยธรรมทางวิชาชีพ ควบคูกับ
การพัฒนาทักษะดานสังคม/อารมณ (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา การตัดสินใจ การ
เรียนรูอยางสรางสรรค และการเรียนรูตลอดชีวิต 
   3.5 สนับสนุนและสงเสริมทักษะการเปนผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม (Startups) ใหแก
นักศึกษา 
   3.6 ยกระดับสมรรถนะและประสบการณสากล ( International Competence and 
Experience) ของนักศึกษา สรางระบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักศึกษา มีการติดตาม
และประเมินผลนักศึกษาเปนรายบุคคลจนกระทั่งจบการศึกษา 

 กลยุทธที่ 4 เสริมสรางการเปนพลเมืองที่ดีและอยูรอดไดในสังคมอยางมีความสุข 
  แนวทางการพัฒนา 
   4.1 ปรับปรุงฐานขอมูลนักศึกษาและพัฒนาความเขมแข็งของระบบที่ปรึกษาที่ชวยดูแล
นักศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมเปนรายบุคคลทั้งดานการเรียนและการใชชีวิต รวมถึงมีการติดตามดูแลหลังสําเร็จ
การศึกษา 
   4.2 เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางศิษยปจจุบัน ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสีย       
ผานกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือถายทอดองคความรูระหวางกัน สรางความผูกพัน ความรัก และความภาคภูมิใจ
ในสถาบัน  
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   4.3 ปลูกฝงนักศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน มีวิถี
ประชาธิปไตย ตอตานการทุจริต หางไกลยาเสพติด มีสุขภาวะที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม มีจิตอาสา และ
จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   4.4 สง เส ริมบทบาทการมีสวนรวมของนักศึกษาในการเผยแพร  สืบสาน ทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น โดยบูรณาการเขากับกระบวนการเรียนรูและวิถีการดําเนินชีวิต 
   4.5 เสริมสรางอุดมการณรักชาติ ศาสน กษัตริย การเรียนรูเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ และ
สรางความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา 
   4.6 จัดหาแหลงทุนสนับสนุนกองทุนเพ่ือการศึกษาและคาใชจายระหวางศึกษาแกนักศึกษา   
ที่ขาดแคลน 

 

 

 

 

 เปาประสงค : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการตอยอดองคความรูเชิงวิชาการอยางเปนรูปธรรม 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยบนพ้ืนฐานอัตลักษณและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยแบงเปนกลุมตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญดานการวิจัย 
เพ่ือจัดกิจกรรมในการพัฒนาตามความเหมาะสม 
   1.2 กลั่นกรองจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของอาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   1.3 จัดหา สนับสนุน ทรัพยากรที่เอื้อตอการดําเนินการวิจัย เชน สถานที่ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
ระบบสารสนเทศ ฯลฯ 
   1.4 สงเสริมเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณาการความรวมมือ
ระหวางศาสตรสาขา ทั้งในสาขาอัตลักษณและสาขาอ่ืนตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธที่ 2 เผยแพรองคความรูจากงานวิจัยสูสาธารณะเพื่อการนําไปตอยอดทางวิชาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 สงเสริมการทํางานวิจัยเชิงลึกที่กอใหเกิดองคความรูใหม สามารถนําไปตอยอดทาง
วิชาการได 
   2.2 สงเสริมการเผยแพรองคความรูเชิงลึกจากการวิจัยสูสาธารณะเพ่ือการนําไปตอยอดทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพในวารสารวิจัยหรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 กลยุทธที่ 3 นําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปขยายผลตอยอดเชิงพาณิชย 
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สงเสริมการทํางานวิจัยเพื่อสรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบสนองภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม สามารถนําไปตอยอดเชิงพาณิชยได 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

อยางเปนรูปธรรม 
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   3.2 สรางสรรคองคความรู ความเขาใจ ดานทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการคนควางานวิจัย 
หรือการสรางสรรคผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   3.3 บมเพาะนวัตกรรมจากงานวิจัย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและศักยภาพในการนําไปสูการตอยอด
เชิงพาณิชยไดจริง 
   3.4 สรางมูลคาและรายไดจากนวัตกรรมงานวิจัยที่เปนรูปธรรม 

 กลยุทธที่ 4 นําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ไปถายทอดสูมหาวิทยาลัย ชุมชนและ
สังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
   4.1 สงเสริมการทํางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ตอบสนองตอ
การแกปญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 
   4.2 สงเสริมการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ที่ตอบสนองตอ
การแกปญหา/พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม 

 

 

 
 เปาประสงค : ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาจากการใหบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธที่ 1 สงเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมใหเกิดความเขมแข็ง
อยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 กําหนดทิศทางและกลุมเปาหมายในการใหบริการวิชาการที่ มีความชัดเจนระดับ
มหาวิทยาลัย และนําความรูความเชี่ยวชาญ ศักยภาพคณาจารยและนักศึกษาของแตละคณะ ไปพัฒนาชุมชน
และสังคมใหเกิดความเขมแข็งและสามารถบริหารจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน 
   1.2 สงเสริมการบูรณาการขามศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพในการใหบริการวิชาการ 
   1.3 จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามจุดเนนของคณะ หลักสูตร ในรูปแบบที่หลากหลาย      
ตามความเชี่ยวชาญ เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรูที่เปนประโยชน นําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม  
   1.4 สงเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อยางเปน
รูปธรรม 
   1.5 พัฒนาสื่อการเ รียนรูแบบบูรณาการโดยเฉพาะสาขาที่ เปนอัตลักษณในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิกส เพื่อเปนแหลงเรียนรูแกชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่สามารถเขาถึงไดงาย 
   1.6 ปลูกฝงคานิยมในการสรางคุณคาทางสังคม (Creating Social Value) แกนักศึกษา และ
สงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาในลักษณะ CSR หรือกิจกรรม Social Enterprise เพ่ือนํารายไดไปพัฒนา 
ชุมชนและสังคม 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม 
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 กลยุทธที่ 2 สนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการวิชาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดกิจกรรม
บริการวิชาการเพ่ือใหสามารถตอบสนองและแกปญหาไดตรงตอความตองการ 
   2.2 สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการใหบริการวิชาการกับชุมชน ผูมี
สวนไดสวนเสีย สถาบันการศึกษา และองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน 
   2.3 สรางความรวมมือกับองคกรทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือใหบริการวิชาการหรือจัด
หลักสูตรอบรมที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาศักยภาพของแตละชุมชน 

 

 

 
  

 เปาประสงค : บุคลากรที่มีคุณภาพ ทํางานอยางมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุงม่ันสราง
ผลงานที่มีคุณคาแกมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่สนับสนุนตอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 ทบทวนแผนอัตรากําลังทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใหสอดรับกับแนวโนม
แผนรับนักศึกษาและภารกิจภายใตบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
   1.2 ทบทวนคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และวางแผนเพ่ือพัฒนาอาจารยใหมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตฐาน 
   1.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทใหมีสมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
สมรรถนะบุคลากรสวนดุสิต  
   1.4 จัดทําแนวทางการเขาสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือความกาวหนาและความมั่นคงใน
หนาที่การงาน รวมถึง การวางแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร  
   1.5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความโปรงใสและเปนธรรม และสนับสนุน/
กระตุนใหบุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ 
ใหทํางานกับมหาวิทยาลัยอยางเต็มศักยภาพ 
   1.6 ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรเพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการบริหารงานบุคคลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหพรอมสําหรับโลกอนาคต 
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 สรางความเขมแข็งดานภาวะผูนํา (Strong Leadership) ใหแกสภามหาวิทยาลัย และ
ผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการบริหารองคกรอยางเปนเอกภาพและนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันทั่วทั้งองคกร 
   2.2 จัดทํากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย (SDU Professional Standards for Faculties) 
แนวทางพัฒนาอาจารยสูมาตรฐาน ระบบติดตามผล และพัฒนาระบบการประเมินการสอน 
   2.3 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําบทความวิชาการ ผลงานวิชาการ ตําแหนงทางวิชาการ และ
การศึกษาตอระดับปริญญาเอกในศาสตรที่ตรงกับความตองการในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
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   2.4 จัดทําระบบสมรรถนะบุคลากร การวัด และการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ทุกสายงาน 
   2.5 สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีความรูและสมรรถนะที่
จําเปนสําหรับโลกอนาคต สามารถแสวงหาความรูใหมที่ทันสมัยอยางตอเน่ือง มีทักษะการทํางานที่หลายหลาย
พรอมรับงานใหม คิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถสรางนวัตกรรมการทํางาน และมีทักษะภาษาอังกฤษ 
   2.6 สนับสนุนการทํางานเปนทีมแบบขามสายงาน (Cross Functional) ระหวางหนวยงาน
ภายใน สรางเครือขายในการทํางานรวมกันเพ่ือบูรณาการองคความรูที่หลากหลายใหเกิดเปนองคความรูใหม 
รวมถึง สนับสนุนการใหบุคลากรทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกเพ่ือนําความรูและประสบการณมาใชในการ
ปฏิบัติงาน 
   2.7 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรโดยใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management)  

 กลยุทธที่ 3 สงเสริมความรักและผูกพันตอองคกรเพ่ือรักษาบุคลากรคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สรางความผูกพันตอองคกร (Engagement) ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การเชิดชูเกียรติ
สําหรับผูที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย การใหรางวัลแกผูมีผลงานดีเดนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน การ
ปลูกจิตสํานึกรักองคกร รวมถึงการสรางสมดุลของการทํางานและการใชชีวิต 
   3.2 สงเสริมความเปนสวนดุสิต (SDU Spirit) แกบุคลากรทุกระดับเพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
องคกรที่เขมแข็ง มีความภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิต 
   3.3 ปรับปรุงระบบการจาง การใหรางวัล การเลิกจาง รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานที่ปลอดภัยและเหมาะสมและครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทเพ่ือเสริมใหบุคลากรมี
ความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
   3.4 สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการการทํางานและ
ผสานการทํางานแบบไรรอยตอ (Seamless) และเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

 

 
 เปาประสงค : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธที่  1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบท
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยใหสอดรับกับทิศทาง      
การพัฒนามหาวิทยาลัยและบริบทการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มุงเนนการบริหารงานแนวใหมแบบ   
เชิงรุกที่ทันสมัย และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหรวดเร็วและคลองตัว 
   1.2 จัดทําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ภายใตการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหครบถวน 
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
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   1.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
(SDU QA) และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง รวมถึงการ  
บูรณาการระบบคุณภาพเขาเปนสวนหน่ึงในการทํางานประจํา 
   1.4 สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย คูความรวมมือ และเครือขาย ในทุกพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความเขาใจ การยอมรับ ความรวมมือ และความรับผิดชอบรวมกันในการจัด
การศึกษา 
   1.5 เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส (Integrity and Transparency) ในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยใหปลอดจากการทุจริต ทั้งมิติดานการบริหารงาน ดานการปฏิบัติงาน และดานระบบงาน โดย
การนําระบบ ITA มาใชเปนเคร่ืองมือ 
   1.6 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห
ความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เปนรูปธรรม 
   1.7 พัฒนาศูนยบริการ (Service Center) เพ่ือใหเปนศูนยขอมูลกลางในงานบริการของมหาวิทยาลัย 
ที่จะชวยพัฒนางาน แกปญหา และประสานงานใหการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการสื่อสารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ  
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีอยูของมหาวิทยาลัยใหถูกตอง 
ครบถวน เชื่อถือได และทันตอสถานการณ เพ่ือใชประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธของผูบริหาร    
ในลักษณะศูนยบัญชาการขอมูล (War Room) จากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) โดยคํานึงถึงความคุมคาและ
การใชประโยชนรวมกันใหมากที่สุด 
   2.2 จัดใหมีการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของอาจารย และการพัฒนางานของบุคลากร 
   2.3 มีระบบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ       
ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมั่นใจวามีความปลอดภัยและพรอมตอการใชงานไดอยางตอเน่ือง 
   2.4 พัฒนารูปแบบและเพ่ิมชองทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยทั้งทางตรง
และผานเครือขาย ใหมีความครอบคลุมทั่วถึง เพ่ือสรางความเขาใจในทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย     
กับบุคลากรภายใน และสรางการรับรูถึงผลการดําเนินงานที่ดีแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูอยางสรางสรรค  
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 ปรับภูมิทัศน สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี ใหเหมาะสม  
เพ่ือสรางบรรยากาศในการเรียนรู สงเสริมความคิดสรางสรรค เพ่ิมพูนประสบการณ ของนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร 
   3.2 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย และใหบริการ  
ที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูในยุคปจจุบัน 
   3.3 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบการจัดการขยะ การจัดการอากาศ และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ือมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใสใจสิ่งแวดลอม (Green & Clean University) 
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   3.4 พัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และกําหนด
มาตรการเพื่อเตรียมพรอมรับมือตอภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด 
การชุมนุม เปนตน 
   3.5 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการใชพลังงานทดแทน 
   3.6 จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีความพรอม    
ตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการพัฒนาเพ่ือบรรลุตามแผนที่กําหนด 

 กลยุทธที่ 1 บริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.1 ปรับรูปแบบของการดําเนินโครงการที่มุงเนนการบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเกิด
ประโยชนสูงสุด 
   1.2 บริหารสินทรัพย (Asset Management) ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนและสามารถ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย  
   1.3 กําหนดแนวทางการจัดหารายไดโดยใชศักยภาพและความเชี่ยวชาญของหนวยงาน และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดใหเปนไปตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   1.4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยและการใชจาย
งบประมาณใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดตามวัตถุประสงค 
   1.5 ตระหนักถึงการควบคุมตนทุน การลดความสูญเปลาทางการศึกษา ลดความซํ้าซอนของ
งาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 กลยุทธที่ 2 ยกระดับความเขมแข็งของกิจการพิเศษเพื่อเปนแหลงเรียนรูและจัดหารายได 
  แนวทางการพัฒนา 
   2.1 ปรับรูปแบบการบริหารงานในลักษณะ Intelligence Model โดยบูรณาการความ
เชี่ยวชาญทั้งจากสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และเครือขายของมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม         
ในกระบวนการดําเนินงานและผลงานที่มีคุณภาพ สามารถตอยอดเปนธุรกิจวิชาการ 
   2.2 พัฒนาแนวทางการดําเนินโครงการภายใตกิจการพิเศษ ใหครอบคลุมทั้งมิติดานธุรกิจ 
(Business Dimension) และมิติดานวิชาการ (Academic Dimension) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนแกมหาวิทยาลัย 
และสังคมเปนสําคัญ 
   2.3 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของกิจการพิเศษเพ่ือเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกที่มีคุณภาพ 
   2.4 ตอยอดองคความรูที่เกิดจากการพัฒนาของคณะ/โรงเรียน สูการเพ่ิมมูลคาเปนผลิตภัณฑ
หรือนวัตกรรมที่สามารถขยายผลในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมในลักษณะของธุรกิจเชิงวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางความเขมแข็งและอยูรอดอยางย่ังยืนดวยการแสวงหารายได 



87 
 

 

   2.5 สงเสริมการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑหรือบริการใหม ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย โดยการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค 
   2.6 นําเทคโนโลยีมาปรับใชในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางในการหารายได และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

 กลยุทธที่ 3 จัดหารายไดจากความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและทรัพยากรที่มีอยู 
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ตามยุทธศาสตรที่ 1 กลยุทธที่ 3) โดยใชความเชี่ยวชาญของ
หลักสูตรหรือหนวยงาน เพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 
   3.2 จัดหารายไดจากการวิจัย ความเชี่ยวชาญเฉพาะ การพัฒนานวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา 
และรายไดจากการบูรณาการความรู  
   3.3 จัดหารายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกิดความคุมคา เชน อาคารสถานที่ พื้นที่ 
หอประชุม หองปฏิบัติการ หองฝกอบรม เปนตน 
   3.4 จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนสนับสนุนดานการศึกษา 
 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรดานการศึกษากับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
แสดงดังภาพที่ 4 และความเชื่อมโยงแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 แสดงดังภาพที่ 5 
ตามลําดับ 



 
 
ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรดานการศึกษากับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
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ภาพที่ 5 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
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ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

  การวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธฉบับนี้ จะใชตัวบงชี้ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) เปนกลไกขับเคลื่อน
การดําเนินงาน โดยระบบดังกลาวไดกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมายตั้งแตปการศึกษา 2559 – 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ในลักษณะเปนระดับขั้นของ
ความสําเร็จ (Milestone) เพ่ือวัดความสําเร็จตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดในแผนกลยุทธเมื่อสิ้นสุดแผน ตัวบงชี้และคาเปาหมายจําแนกตามยุทธศาสตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 เปาประสงค : บัณฑิตมีสมรรถนะตามคุณวุฒิวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การสงเสริมใหหลักสูตรพัฒนา 
ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และเกณฑมาตรฐาน 
ที่เก่ียวของ 

รอยละ 90 ของหลักสูตรทั้งหมด มี
การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้
ที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 
7 ขอ 7)  

รอยละ 95 ของหลักสูตรทั้งหมด มี
การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้
ที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 
7 ขอ 7)  

รอยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 
มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัว
บงชี้ที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2 
หมวด 7 ขอ 7)  

- 

รอยละ 70 ของหลักสูตรที่ เ ป น     
อัตลักษณทั้งหมด มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับดีมาก และบันทึก
ข อ มู ล ใ นร ะบ บ  CHEQA Online 
ครบทุกขอ 

รอยละ 90 ของหลักสูตรที่ เ ป น     
อัตลักษณทั้งหมด มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับดีมาก และบันทึก
ข อมู ล ใน ระ บ บ  CHEQA Online 
ครบทุกขอ 

- - 

รอยละ 70 ของหลักสูตรที่ ไม ใ ช     
อัตลักษณทั้งหมด มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ 
หรือคงไวในระดับดีมาก และบันทึก
ข อ มู ล ใ นร ะบ บ  CHEQA Online 
ครบทุกขอ 

รอยละ 90 ของหลักสูตรที่ ไมใ ช     
อัตลักษณทั้งหมด มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ 
หรือคงไวในระดับดีมาก และบันทึก
ข อมู ล ใน ระ บ บ  CHEQA Online 
ครบทุกขอ 

รอยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย มีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับดีมาก และบันทึก
ขอ มูลในระบบ  CHEQA Online 
ครบทุกขอ 

- 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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 - - รอยละ 80 ของหลักสูตรทั้ งหมด
ไดรับการเผยแพรในระบบ Thailand 
Quality Register (TQR)   

รอยละ 90 ของหลักสูตรทั้ งหมด
ไดรับการเผยแพรในระบบ Thailand 
Quality Register (TQR)  

 

 

 
 เปาประสงค : บัณฑิตมีคุณภาพและมีความสําเร็จในการทํางานและการดํารงชีวิต 
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การประเมินคุณภาพบัณฑิต บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2559 มีงานทํารอยละ 
82 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 มีงานทํารอยละ 
84 

บั ณ ฑิ ต ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษาปการศึกษา 2561 มีงาน
ทํารอยละ 86 

บั ณ ฑิ ต ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา ปการศึกษา 2562 มีงาน
ทํารอยละ 88 

ผู ใ ช บัณฑิ ต มีความพึ งพอใ จต อ
คุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   
ปการศึกษา 2559 รอยละ 77 

ผู ใ ช บัณ ฑิตมี ความพึ งพอ ใ จต อ
คุณภาพบัณฑิตที่ สําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 รอยละ 80 

ผู ใ ช บัณ ฑิตมีค วามพึงพอใจตอ
คุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   
ปการศึกษา 2561 รอยละ 82 

ผู ใช บัณ ฑิตมีค วามพึงพอใจตอ
คุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   
ปการศึกษา 2562 รอยละ 85 

การสงเสริมการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเชิงรุก 
(Integrated Active 
Learning) 

รอยละ 55 ของรายวิชาทั้งหมดในป
การศึกษา 2560 มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ เ ชิง รุก 
(Integrated Active Learning)  

รอยละ 60 ของรายวิชาทั้งหมดในป
การศึกษา 2561 มีการจัดการเรียน
การสอนแบ บบู รณาการเชิ งรุก 
(Integrated Active Learning)  

รอยละ 65 ของรายวิชาทั้งหมดในป
การศึกษา 2562 มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบู รณาการ เ ชิ ง รุ ก 
(Integrated Active Learning)  

รอยละ 70 ของรายวิชาทั้งหมดในป
การศึกษา 2563 มีการจัดการเรียน
การสอนแบบบู รณาการ เชิ ง รุ ก 
(Integrated Active Learning)  

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ระหวางการศึกษา/การฝก
ประสบการณวิชาชีพ โดย

นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบุ
ไวใน มคอ.2 

นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบุ
ไวใน มคอ.2 

นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบุ
ไวใน มคอ.2 

นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามที่หลักสูตรกําหนดที่ระบุ
ไวใน มคอ.2 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตพันธุใหมที่มีทักษะสนองตอโลกอนาคต และเปนพลเมืองที่ดี 
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หนวยงานภายนอก หนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และสมาคม
วิชาชีพ/สภาวิชาชีพ 

นักศึกษารอยละ 55 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในปการศึกษานั้น ๆ ตอง
ฝ ก ง า น ที่ ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ 
(Excellence Center)หรื อหน วยงาน 
ภายในของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษารอยละ 60 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพในปการศึกษาน้ัน ๆ ตอง
ฝ ก ง า น ที่ ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ 
(Excellence Center) หรื อหน วยงาน 
ภายในของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษารอยละ 65 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในปการศึกษานั้น ๆ ตอง
ฝ ก ง า น ที่ ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ 
(Excellence Center) หรื อหน วยงาน 
ภายในของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษารอยละ 70 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพในปการศึกษานั้น ๆ ตอง
ฝ ก ง า น ที่ ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ 
(Excellence Center) หรื อหน วยงาน 
ภายในของมหาวิทยาลัย 

การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 
และการบริการวิชาการในการ
จัดการเรียนการสอน 

ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม และการ
บริการวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน   

ทุกหลักสูตรมีการใชระบบและกลไก
ในการประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 
และการบริ การ วิชาการ ในการ
จัดการเรียนการสอน   

ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน  

ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและ
ก ล ไ ก ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการในการจัดการเรียนการสอน 

ทุ กห ลักสู ต รมี ก าร ป ระ ยุ กต ใ ช
ศิลป วัฒนธรรม และ/หรื อการ
บริการวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน อยางนอยหลักสูตรละ 1 
รายวิชา 

ทุ กหลั ก สู ต ร มีกา รป ระยุ กต ใ ช
ศิ ลป วัฒนธรรม และ/หรื อกา ร
บริการวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน อยางนอยหลักสูตรละ 2 
รายวิชา 

ทุ กหลัก สูตร มีการประ ยุ กต ใ ช
ศิลป วัฒนธรรม  และ/หรื อการ
บริการวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน อยางนอยหลักสูตรละ 3 
รายวิชา 

ทุกหลัก สูตร มี การประ ยุ กต ใช
ศิลป วัฒนธรรม  และ/หรื อการ
บริการวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน อยางนอยหลักสูตรละ 4 
รายวิชา 

การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
ในการสอน และผลิตสื่อการเรียน
การสอน 

ทุ กหลั ก สู ต ร มี ก า ร ส อ ด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของ
สาขาวิชาชีพ  

ทุ ก หลั ก สู ต ร มี ก า ร ส อด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของ
สาขาวิชาชีพ  

ทุ กห ลักสู ต รมี ก า ร ส อด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของ
สาขาวิชาชีพ  

ทุ ก ห ลักสู ต รมี ก า ร ส อด แ ท ร ก
ภาษาอังกฤษที่เปนศัพทเฉพาะของ
สาขาวิชาชีพ  

การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
- 3R8C 
- ภาษาอังกฤษ 
- SDU SPIRIT 
- สุขภาวะ 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา ซ่ึงครอบคลุมถึง 3R8C 
ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 
และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับ
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C 
ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 
และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับ
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C 
ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 
และสุขภาวะ โดยบูรณาการ กับ
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง 3R8C 
ความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 
และสุขภาวะ โดยบูรณาการกับ
ระบบการจัดการเรียนการสอน 
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 ผลการประเมิน 3R8C และความ
เปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของ แต
ละหลักสูตร มีคาคะแนนเทากับ 
3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผลการประเมิน 3R8C และความ
เปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของ แต
ละหลักสูตร มีค าคะแนนเทากับ 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผลการประเมิน 3R8C และความ
เปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของ 
แตละหลักสูตร มีคาคะแนนเทากับ 
5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ผลการประเมิน 3R8C และความ
เปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT) ของ 
แตละหลักสูตร มีคาคะแนนเทากับ 
5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มสมรรถนะของ
ผู เ รี ย นด า นภาษ า อั ง กฤษ  โ ดย   
บูรณาการกับระบบการเรียนการ
สอน และการเช่ือมโยงกับสถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มสมรรถนะของ
ผู เ รี ย นด า นภาษ า อั ง กฤ ษ  โ ดย   
บูรณาการกับระบบการเรียนการ
สอน และการเชื่อมโยงกับสถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มสมรรถนะ
ของผูเรียนดานภาษาอังกฤษ โดย
บูรณาการกับระบบการเรียนการ
สอน และการเช่ือมโยงกับสถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ทุกหลักสูตรมีการเพิ่มสมรรถนะ
ของผูเรียนดานภาษาอังกฤษ โดย
บูรณาการกับระบบการเรียนการ
สอน และการเชื่อมโยงกับสถาบัน
ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

- - - นักศึกษารอยละ 100 สอบผาน
เ ก ณ ฑ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

การสงเสริมใหนักศึกษาไดมี
โอกาสแสดงศักยภาพทาง
วิชาการและวิชาชีพในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

ทุ กห ลักสู ตร มีร ะบบส ง เส ริม ให
นักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/หรือ
ไดรับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ
ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

ทุ กหลั กสูต รมี ระบบสง เสริมให
นักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/หรือ
ไดรับรางวัลทางวิชาการและวิชาชีพ
ในเวทีระดับชาติและนานาชาต ิ

ทุกหลักสูตรมีระบบสงเส ริ ม ให
นักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/
หรือไดรับรางวัลทางวิชาการและ
วิ ชาชี พ ใ น เ วที ร ะดั บ ชาติ แล ะ
นานาชาติ 

ทุกหลักสูตรมีระบบสง เสริ ม ใ ห
นักศึกษาไดแสดงศักยภาพและ/
หรือไดรับรางวัลทางวิชาการและ
วิ ชา ชีพ ใน เ วที ร ะดั บ ชา ติ แล ะ
นานาชาติ 

นักศึกษารอยละ 15 ของนักศึกษา
ทั้งหมดที่เขารวมประกวดผลงาน  
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
ไดรับรางวัล และมีการถายทอด  
องคความรูสูหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

นักศึกษารอยละ 20 ของนักศึกษา
ทั้งหมดที่ เขารวมประกวดผลงาน  
ในเวทีระ ดับชาติหรือนานาชาติ  
ไดรับรางวัล และมีการถายทอด  
องคความรูสูหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

นักศึกษารอยละ 25 ของนักศึกษา
ทั้งหมดที่เขารวมประกวดผลงาน 
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
ได รับรางวัล และมีการถายทอด 
องคความรูสูหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

นักศึกษารอยละ 30 ของนักศึกษา
ทั้งหมดที่เขารวมประกวดผลงาน 
ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
ได รับรางวัล และมีการถายทอด 
องคความรูสูหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

ระบบการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิต 

ทุกหลักสูตรมีการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ทุกหลักสูตรมีการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ทุกหลักสูตรมีการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 

ทุกหลักสูตรมีการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิตกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู 
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ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การสรางเครือขายศิษยเกาเพ่ือ
สรางความเขมแข็งของหลักสูตร 

จํานวนศิษยเกาที่เปนเครือขาย    คิด
เปนรอยละ 15 ของจํานวนศิษยเกา
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

จํานวนศิษยเกาที่เปนเครือขาย    คิด
เปนรอยละ 20 ของจํานวนศิษยเกา
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

จํ านวนศิษยเ ก าที่ เปนเครือขาย    
คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนศิษย
เกาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

จํ านวนศิษย เก าที่ เปน เครือขาย    
คิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนศิษย
เกาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ
เขมแข็งของหลักสูตรไมนอยกวา 20 
หลักสูตร 

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ
เขมแข็งของหลักสูตรไมนอยกวา 30 
หลักสูตร 

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ
เขมแข็งของหลักสูตรไมนอยกวา 40 
หลักสูตร 

ศิษยเกามีสวนรวมในการสรางความ
เขมแข็งของหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

การบริการหลังสําเร็จการศึกษา 
- ขอมูลขาวสาร 
- สงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

มีการพัฒนาระบบการใหบ ริก าร
บัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา 

มีระบบการใหบริการบัณฑิตหลัง
สําเร็จการศึกษา  

มีบัณฑิตที่ ได รับการบ ริการหลัง
สําเร็จการศึกษารอยละ 10 ของ
บัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2561 

มีบัณฑิตที่ไดรับการบริการหลัง
สําเร็จการศึกษาวารอยละ 15 ของ
บัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2562 

การบูรณาการองคความรูและ
ความเช่ียวชาญตามวัฒนธรรม
สวนดุสิต กับการจัดการเรียนการ
สอน 

มีฐานขอมูลองคความรูและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

- - - 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ช่ี ย ว ช าญ ต า ม อั ต ลั กษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยผานกระบวนการทํานุ
บํ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ชี่ ย ว ช าญ ต าม อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยผานกระบวนการทํานุ
บํ ารุ ง ศิลปะและ วัฒนธรรม โดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ชี่ ย วชาญ ตาม อั ตลั กษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยผานกระบวนการทํานุ
บํ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ชี่ ย วช าญ ตาม อั ตลั กษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัยผานกระบวนการทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 
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 เปาประสงค : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และการตอยอดองคความรูเชิงวิชาการ
อยางเปนรูปธรรม 
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การบูรณาการงานวิจัยกับระบบ
การจัดการเรียนการสอน หรือ 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย หรือ
ความตองการของสังคม 

รอยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการ
นํางานวิจัยมายกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 60 ของหลักสูตรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย มีการนํางานวิจัยมา
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยางตอเน่ือง 

รอยละ 70 ของหลักสูตรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย มีการนํางานวิจัย
มายกระดับ คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

รอยละ 80 ของหลักสูตรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย มีการนําวิจัยมา
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง 

มีผลงานวิ จัยตามอัต ลักษณของ
มหาวิทยาลัยหรือที่เก่ียวของ รอยละ 
40 ของงานวิจัยทั้งหมด 

มีผลงานวิจัยตามอัตลักษณ ขอ ง
มหาวิทยาลัยหรือที่เก่ียวของ รอยละ 
50 ของงานวิจัยทั้งหมด 

มีผลงานวิ จัยตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยหรือที่เก่ียวของ     รอย
ละ 60 ของงานวิจัยทั้งหมด 

มีผลงานวิจัยตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยหรือที่เก่ียวของ     รอย
ละ 70 ของงานวิจัยทั้งหมด 

- มีการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร
อ่ืน เพื่อตอบสนองความตองการของ
สั งคม ร อยละ 10 ตอ งานวิ จั ย
ทั้งหมด 

มีการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร
อ่ืน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคม รอยละ 15 ตองานวิจัย
ทั้งหมด 

มีการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร
อ่ืน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคม รอยละ 20 ตองานวิจัย
ทั้งหมด 

การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน
ตอการวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากแหลงภายนอก 
รอยละ 40 ตองานวิจัย 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากแหลงภายนอก 
รอยละ 50 ตองานวิจัย 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากแหลงภายนอก 
รอยละ 60 ตองานวิจัย 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากแหลงภายนอก 
รอยละ 70 ตองานวิจัย 

การบริหารจัดการงานวิจัย   
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มี กา ร พั ฒน าร ะบ บ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพื่ อบ ริ หาร จั ด ก าร
งานวิจัย 8 ดาน 

- - - 

ระบบการใหคําปรึกษาดาน
งานวิจัย 

มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับ
การใหคําป รึกษา รอยละ70 ของ

มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับ
การใหคําปรึกษา รอยละ 80 ของ

มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับ
การใหคําปรึกษา รอยละ 90 ของ

มีจํานวนผลงานวิจัยภายหลังเขารับ
การใหคําปรึกษา รอยละ 100 ของ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
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ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

สมาชิกที่ เขารับการใหคําปรึกษา
ทั้งหมด  

สมาชิกที่เขารับการใหคําปรึกษา
ทั้งหมด  

สมาชิกที่ เขารับการใหคําปรึกษา
ทั้งหมด  

สมาชิกที่ เขารับการใหคําปรึกษา
ทั้งหมด  

ผูรับบ ริการการใหคําปรึกษาดาน
งานวิจัยมีความพึงพอใจในระดับดี            
ขึ้นไป รอยละ 90 

ผูรับบริการการใหคําปรึกษาดาน
งานวิจัยมีความพึงพอใจในระดับดี          
ขึ้นไป รอยละ 100 

- - 

การสงเสริมและพัฒนาการ
ตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย และ
นวัตกรรม 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม รอยละ 
85 ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล 
TCI group 1 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม รอยละ 
90 ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล 
TCI group 1 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม รอยละ 
95 ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล 
TCI group 1 

บทความวิจัยหรือนวัตกรรม รอยละ 
100 ไดรับการเผยแพรในฐานขอมูล 
TCI group 1 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีคา 
h indexใน  ฐานขอมูล ISI Web of 
Science หรือScopus เทากับ 8 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีคา 
h index ในฐานขอมูล ISI Web of 
Science หรือ Scopus เทากับ 9 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีคา 
h index ในฐานขอมูล ISI Web of 
Science หรือ Scopus เทากับ 10 

บทความวิจัยของมหาวิทยาลัย มีคา 
h index ในฐานขอมูล ISI Web of 
Science หรือ Scopus เทากับ 11 

การสงเสริมการนํานวัตกรรมจาก
งานวิจัยไปตอยอด เพ่ือสราง
คุณคาและมูลคา 

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถ
นํามาต อยอด เชิ งพ าณิ ชย ได  5 
ชิ้นงาน โดยไมนับซ้ํากับผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมในปที่ผานมา 

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถ
นํ ามาต อยอดเ ชิ งพ าณิ ชย ไ ด  5 
ชิ้นงาน โดยไมนับซํ้ากับผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมในปที่ผานมา 

ผล งาน วิ จัยหรื อน วั ตก รร ม  ที่
สามารถนํามาตอยอดเชิงพาณิชยได 
5  ชิ้ น ง า น  โ ด ย ไ ม นั บ ซํ้ า กั บ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในปที่
ผานมา 

ผล งาน วิ จัยห รื อน วัตก รร ม  ที่
สามารถนํามาตอยอดเชิงพาณิชยได  
5  ชิ้ น ง า น  โ ด ย ไ ม นั บ ซ้ํ า กั บ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในปที่
ผานมา 

มีรายได รอยละ 30 จากผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม ที่นํามาตอยอดเชิง
พาณิชย  

มีรายได รอยละ 40 จากผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม ที่นํามาตอยอดเชิง
พาณิชย 

มีรายได รอยละ 50 จากผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม ที่นํามาตอยอดเชิง
พาณิชย 

มีรายได รอยละ 60 จากผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม ที่นํามาตอยอดเชิง
พาณิชย 
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 เปาประสงค : ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาจากการใหบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การรวบรวมองคความรูและ
ความเช่ียวชาญตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย 

มีฐานขอมูลองคความรูและความ
เ ช่ี ย ว ช า ญ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ต า ม           
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

- - - 

การบริการวิชาการโดยบูรณา
การองคความรู ทักษะ และความ
เช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยกับ
การจัดการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ช่ี ย ว ช าญ ต า ม อั ต ลั กษ ณ ข อ ง
มหา วิทยา ลัยผ านกระบวนการ
บริการวิชาการโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ชี่ ย ว ช าญ ต าม อั ต ลั ก ษ ณ ข อ ง
มหา วิทยาลั ยผ านกระบวนการ
บริการวิชาการโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ชี่ ย วชาญ ตาม อั ตลั กษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลั ยผ านกระบวนการ
บริการวิชาการโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

มีการเผยแพรองคความรูและความ
เ ชี่ ย วช าญ ตาม อั ตลั กษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลั ยผ านกระบวนการ
บริการวิชาการโดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

การจัดการทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการบริการวิชาการ 

มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

มีการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
หนวยงานเพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
รวมกัน รอยละ 10 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
รวมกัน รอยละ 15 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
รวมกัน รอยละ 20 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
รวมกัน รอยละ 25 ของโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

การเชื่อมโยงเครือขายกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อ
สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
หรือยุทธศาสตรชาติ 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
รอยละ 10 ของโครงการบ ริการ
วิชาการทั้งหมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
รอยละ 15 ของโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
รอยละ 20 ของโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มี
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
รอยละ 25 ของโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม 
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ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริการวิชาการ 

- มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเปน
แนวปฏิบัติที่ดี 

มีแนวป ฏิบั ติที่ ดี ในการบริ ก าร
วิชาการ 

นําแนวปฏิบัติที่ดีไปตอยอดเปน
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
รายได 

 

 

 
  

 เปาประสงค : บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ทํางานอยางมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพ และมุงม่ันสรางผลงานท่ีมีคุณคาแกมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

ร อยละ 40 ของอาจารยป ระ จํา
ทั ้งหมดที ่ได ร ับการเพิ ่มพูนความ
เชี ่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิช าช ีพ 
ไมตํ่ากวา 18 ช่ัวโมงตอป 

ร อยละ 50 ของอาจารยประจํา
ทั ้งหมดที ่ได ร ับการเพิ ่มพูนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาช ีพ 
ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอป 

ร อยละ 60 ของอาจารยประ จํา
ทั ้งหมดที ่ไดร ับการเพิ่มพูนความ
เชี ่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ 
ไมตํ่ากวา 18 ชั่วโมงตอป 

ร อยละ 70 ของอาจารยป ระ จํา
ทั้งหมดที ่ไดร ับการเพิ่มพูนความ
เชี ่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพ 
ไมตํ่ากวา 18 ชั่วโมงตอป 

รอยละ 40 ของอาจารยประจํา มีผล
การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
เทากับ หรือเทียบเทา 600 คะแนน 
(TOEIC) 

รอยละ 60 ของอาจารยประจํา มีผล
การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
เทากับ หรือเทียบเทา 600 คะแนน 
(TOEIC) 

รอยละ 80 ของอาจารยประจํา มี
ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
เทากับ หรือเทียบเทา 600 คะแนน 
(TOEIC) 

รอยละ 100 ของอาจารยประจํา มี
ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ
เทากับ หรือเทียบเทา 600 คะแนน 
(TOEIC) 

การสงเสริมการพัฒนาทักษะ 
ทางวิชาชีพใหแกอาจารยในการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา หรือตาม
ขอกําหนดของแตละหนวยงาน 
ในหนวยงานภายในและองคการ

อาจารยประจํา จํานวน 3 คน จาก
อาจารยประจําทั้งหมด ไดรับการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 
หรื อต ามข อ กํ าหนดข องแ ต ละ

อาจารยประจํา จํานวน 4 คน จาก
อาจารยประจําทั้งหมด ไดรับการ
ส นับส นุนการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 
ห รื อต าม ข อ กํ าหนด ของ แต ละ

อาจารยประจํา จํานวน 5 คน จาก
อาจารยประจําทั้งหมด ไดรับการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 
หรื อต ามข อกํ าหนดของแ ต ละ

อาจารยประจํา จํานวน 6 คน จาก
อาจารยประจําทั้งหมด ไดรับการ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพโดยปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 
หรื อต ามข อกํ าหนดของแ ต ละ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ 
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ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

ภายนอก เพ่ือนําองคความรูที่ได 
มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

หนวยงาน ในหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

หนวยงาน ในหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

หนวยงาน ในหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

หนวยงาน ในหนวยงานภายในและ
องคการภายนอก 

การสนับสนุนใหอาจารยจัดทํา 
- บทความวิชาการ 
- ผลงานวิชาการ 
- ตําแหนงทางวิชาการ 
- คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารยประจํา รอยละ 35 ของ
อาจารยประจําทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจํา รอยละ 40 ของ
อาจารยประจําทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจํา รอยละ 45 ของ
อาจารยประจําทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจํา รอยละ 50 ของ
อาจารยประจําทั้งหมดมีบทความ
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการ 

อาจารยประจําดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของ
อาจารยประจําทั้งหมด 

อาจารยประจําดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ เพิ่ม ข้ึนรอยละ 30 ของ
อาจารยประจําทั้งหมด 

อาจารยประจําดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่ม ข้ึนรอยละ 40 ของ
อาจารยประจําทั้งหมด 

อาจารยประจําดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่ม ข้ึนรอยละ 50 ของ
อาจารยประจําทั้งหมด 

รอยละ 34 ของอาจารยป ระจํา
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 35 ของอาจารยประจํา
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 36 ของอาจารยป ระ จํา
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 37 ของอาจารยป ระ จํา
ทั้งหมดที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถตามความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

ร อ ยละ  40  ข องบุ ค ลากร สาย
สนับสนุนทั้งหมดที่ไดรับการเพิ่มพูน
ความ เ ช่ียวชาญ เฉพาะ ในสาขา
วิชาชีพ ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมงตอป 

ร อย ละ  5 0  ของบุ ค ล าก รสาย
สนับสนุนทั้งหมดที่ไดรับการเพิ่มพูน
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพ ไมต่ํากวา 18 ช่ัวโมงตอป 

ร อยละ 60  ของบุค ลากรส าย
สนับสนุนทั้งหมดที่ไดรับการเพิ่มพูน
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพ ไมตํ่ากวา 18 ชั่วโมงตอป 

ร อยละ 70 ของบุค ลากร ส าย
สนับสนุนทั้งหมดที่ไดรับการเพิ่มพูน
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะในสาขา
วิชาชีพ ไมตํ่ากวา 18 ช่ัวโมงตอป 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ
ขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

หนวยงานสนับสนุนทุกหนวยงานมี
การสนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดมี
การปฏิบัติงานแบบขามสายงาน 

การสงเสริมสมรรถนะ และ
สนับสนุนใหบุคลากรเติบโต 
ตามสายอาชีพ 

ทุกหนวยงานสนับสนุนใหบุคลากร
จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
และสั ง เคร าะห เปนแผนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน 

- - - 

มหาวิทยาลัยมีผลการดํา เ นินงาน
เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
รอยละ 70  

มหาวิทยาลัยมีผลการดํา เนินงาน
เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
รอยละ 80 

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
รอยละ 90 

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
รอยละ 100 
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ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การจัดการความรู และการ
ถายทอดงานในองคการ 

มีระบบการถายทอดงานระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน 

บุ ค ล า ก ร  ร อ ย ล ะ  1 0  
มีคูมือป ฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

บุ ค ล า ก ร  ร อ ย ล ะ  2 0  
มีคูมือปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

บุ ค ล าก ร  ร อ ย ล ะ  3 0  มี คู มื อ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 
 

 เปาประสงค : การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพ 

- - - มีการยกระดับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตเพื่อรองรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

การจัดการคุณภาพดานกฎหมาย มีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอยละ 90 
ของกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่พึงมีทั้งหมด 

มีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รอยละ 100 
ของกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่พึงมีทั้งหมด 

- - 

มีการติดตาม ทวงถาม เรงรัด สืบทรัพย
และบังคับคดีใหกับมหาวิทยาลัยตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ตามกําหนด
ระยะเวลา ไดรอยละ 90 ของคดีความ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

มีการติดตาม ทวงถาม เรงรัด สืบทรัพย
และบังคับคดีใหกับมหาวิทยาลัยตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ตามกําหนด
ระยะเวลา ไดรอยละ 100 ของคดีความ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

- - 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
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ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การจัดการคุณภาพการใช
ทรัพยากรและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนพื้นที่สีเขียว  
ที่เพิ่มข้ึน รอยละ 5 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนพื้นที่สีเขียว  
ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 7 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนพื้นที่สี เขียว  
ที่เพิ่มข้ึน รอยละ 9 

มหาวิทยาลัยมีสัดสวนพื้นที่สีเขียว 
ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 11 

ขยะมูลฝอย และของเสียภายใน
ม หา ว ิท ย า ล ัย ม ีป ร ิม า ณ ล ด ลง  
รอยละ 5 

ขยะมูลฝอย และของเสียภายใน
ม หา ว ิท ย า ล ัย ม ีป ร ิม าณ ล ด ลง  
รอยละ 7 

ขยะมูลฝอย และของเสียภายใน
ม หา ว ิท ย าล ัย ม ีป ร ิม าณ ลด ลง  
รอยละ 9 

ขยะมูลฝอย และของเสียภายใน
ม ห า ว ิท ย าล ัย ม ีป ร ิม าณล ดลง  
รอยละ 11 

มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มอัตราการ
ประหยัดพลังงานได รอยละ 10 

มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มอัตราการ
ประหยัดพลังงานได รอยละ 15 

มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มอัตราการ
ประหยัดพลังงานได รอยละ 20 

มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มอัตราการ
ประหยัดพลังงานได รอยละ 25 

การสนับสนุนทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

มีระบบการจัดการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูที่เพียงพอตอระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูที่เพียงพอตอระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

มีระบบการจัดการส่ิงสนับสนุนการ
เ รี ยนรู ที่ เ พียงพอต อระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เ รี ยนรู ที่ เ พียงพอต อระบบการ
จัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
ของมหาวิทยาลัย 

มีขอมูลพื ้นฐานของมหาวิทยาล ัย  
ที ่ครบถ วน ถูกตอง เป นป จจุบ ัน 
ร อยละ 90  จากข อม ูลพื ้น ฐ า น
ทั้งหมด 

มีขอมูลพื ้นฐานของมหาวิทยาลัย  
ที ่ครบถวน ถูกต อง เป นป จจ ุบ ัน 
ร อยละ 100 จากขอมูลพื ้นฐ าน
ทั้งหมด 

- - 

ระบบการใหขอมูลทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

มีการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ผานสื่อหนังสือพิมพภายนอกจํานวน 
10 สํานักขาว 

มีการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ผานสื่อทีวี และสื่อออนไลนครบ 4 
ชองทาง 

- - 

มีการใหบริการ Service Center ใน
ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 

- - - 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบ  
Service Center ในระดับดีขึ้ น ไป 
รอยละ 85 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอระบบ 
Service Center ในระ ดับดี ข้ึนไป 
รอยละ 90 

ผู รับบ ริการมีความพึงพอใจตอ
ระบบ  Service Center ในระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 95 

ไดแนวปฏิบัติที่ดีของ การพัฒนา
ระบบการบริการดานขอมูล 

ระบบขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
ของผูบริหารในการปรับกลยุทธ 
และสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน 

มีฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพที่สามารถนํามาใช
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ได 3 ดาน 

มีฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันไดอยางมี
ป ระ สิทธิภาพที่สามารถนํามาใช
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ไดครบทุกดาน 

มี  “ศูนยบัญชาการขอมูล” (War 
room) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารและสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุ ตามเปาหมายของแตละ   
พันธกิจใน SDU The Line 
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 เปาประสงค : มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการพัฒนาเพื่อบรรลุตามแผนท่ีกําหนด 
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

การจัดหารายไดจากความ
เช่ียวชาญ 

ร า ย ไ ด ที่ ไ ด รั บ จ าก หน ว ย ง า น
ภายนอก ซึ่งเกิดจากความเช่ียวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 30 ลานบาท 

ร า ย ไ ด ที่ ไ ด รั บ จ า กหน ว ย ง าน
ภายนอก ซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 40 ลานบาท 

รายไดที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก 
ซึ่ ง เ กิ ดจากความเ ช่ียวชาญของ
มหาวิทยาลัย 50 ลานบาท 

ร าย ได ที่ ไ ด รั บ จ ากหน ว ย ง าน
ภายนอก ซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย 60 ลานบาท 

การพัฒนาระบบการเชื่อมโยง 
แผนกลยุทธ 

หนวยงานของมหาวิทยาลัยสามารถ
เขียนโคร งการ ไดสอดคลองกับ     
กลยุทธของมหาวิทยาลัย รอยละ 90 
ของโครงการทั้งหมด 

หนวยงานของมหาวิทยาลัยสามารถ
เขี ยนโค รงการ ไดสอดคลองกับ     
กลยุทธของมหาวิทยาลัย รอยละ 
100 ของโครงการทั้งหมด 

- 
 

- 
 

หนวยงานมีการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานรอยละ 20 ของ
โครงการทั้งหมด 

หนวยงานมีการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานรอยละ 30 ของ
โครงการทั้งหมด 

หนวยงานมีการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานรอยละ 40 ของ
โครงการทั้งหมด 

หนวยงานมีการดําเนินงานรวมกัน
ระหวางหนวยงานรอยละ 50 ของ
โครงการทั้งหมด 

โครงการของหนวยงานที่ไดรับการ
อนุมัติมีความเชื่อมโยงกับแผน     กล
ยุ ท ธ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี
ผลสําเร็จตามวัตถุประสง คร าย
โครงการรอยละ 50 

โครงการของหนวยงานที่ไดรับการ
อนุมัติมีความเชื่อมโยงกับแผน     กล
ยุ ท ธ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี
ผลสําเ ร็จตามวัตถุป ระสง ค ร าย
โครงการรอยละ 70 

โครงการของหนวยงานที่ไดรับการ
อนุมัติมีความเชื่อมโยงกับแผน    กล
ยุ ท ธ ข อ ง ม หา วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ มี
ผลสํา เร็จตามวัต ถุประสงคราย
โครงการรอยละ 90 

โครงการของหนวยงานที่ไดรับการ
อนุมัติมีความเช่ือมโยงกับแผน    กล
ยุ ท ธ ข อ ง ม หา วิ ท ย าลั ย แ ล ะ มี
ผลสํา เร็จตามวัต ถุประสงคราย
โครงการรอยละ 100 

การจัดการคุณภาพการใช
ทรัพยากรและงบประมาณ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต
แผนงานบูรณาการ เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมารอยละ 7 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต
แผนงานบูรณาการ เพิ่มข้ึนจากปที่
ผานมารอยละ 9 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต
แผนงานบูรณาการ เพิ่มข้ึนจากปที่
ผานมารอยละ 11 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณภายใต
แผนงานบูรณาการ เพิ่มข้ึนจากปที่
ผานมารอยละ 13 

มีการวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตรแตละหลั ก สูตร     
ในการพัฒนานักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตรแตละหลักสู ตร     
ในการพัฒนานักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร    
ในการพัฒนานักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร     
ในการพัฒนานักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางความเขมแข็งและอยูรอดอยางยั่งยืนดวยการแสวงหารายได 
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ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

ระบบการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานแบบบูรณาการ 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนกลยุทธรอยละ 85 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมดในแผนกลยุทธ 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของ
แผนกลยุทธรอยละ 90 ของตัวช้ีวัด
ทั้งหมดในแผนกลยุทธ 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุตามตัวชี้ วัดความสําเร็จของ
แผนกลยุทธ รอยละ 95 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมดในแผนกลยุทธ 

ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
กลยุทธรอยละ 100 

ได Impact Report ของมหาวิทยาลัย
เพื่ อเปนขอมูลในการสร างความ
ไดเปรียบในการแขงขัน 

มีรายได และ/หรือ มูลคาเพิ่มของ
มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการนํา Impact 
Report มาตอยอด 

มี ร า ย ไ ด แ ล ะ มู ล ค า เ พิ่ ม ข อ ง
มหาวิทยาลั ยที่ เ กิ ดจากการนํ า  
Impact Report มาตอยอด 

- 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร เ บิ ก จ า ย
งบประมาณไดตามเปาหมายที่กําหนด 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร เ บิ ก จ า ย
งบประมาณไดตามเปาหมายที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการเบิกจายงบประมาณ
ไดตามเปาหมายที่กําหนด 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร เ บิ ก จ า ย
งบประมาณได ตามเปาหมายที่
กําหนด 

 
 
 
 

ประเด็น เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 
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แนวทางการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ 
 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 จัดทําขึ้นเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและเปนแนวทางดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย ประชาคมของมหาวิทยาลัยจึงตองรวมกันดําเนินงานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
(Alignment) เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนรวม ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ดังนี้ 
 1. สื่อสารแผนกลยุทธสูบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความรูความเขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานตามแผน บุคลากรตองทราบวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยซึ่งถือเปนเปาหมายหลัก
เม่ือสิ้นสุดแผน ตองสรางการรับรูรวมกันวาทุกคนในมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญที่จะชวยผลักดันใหแผนกลยุทธ
ประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว สําหรับวิธีการสื่อสารสามารถใชรูปแบบที่หลากหลายและแตกตางกันตามกลุม
ของบุคลากร เชน การประชุมชี้แจง การเผยแพรผานเว็บไซต การทําแผนพับ การเวียนหนังสือ เปนตน 
 2. สํานักบริหารกลยุทธจะเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ผลักดัน กํากับ ติดตาม ใหหนวยงานตาง ๆ นํา
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยกองนโยบายและแผนจะเปนผูสนับสนุนขอมูลและประสาน
ใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและเกิดประสิทธิผล 
 3. หนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามบทบาทภารกิจของตน โดยกําหนดโครงการ / กิจกรรม 
ที่สอดคลองและสนับสนุนใหแผนกลยุทธบรรลุตามเปาหมาย กองนโยบายและแผนสังเคราะหแผนปฏิบัติงานของ
หนวยงานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย 
 4. การวัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ จะใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (SDU QA) เปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยระบบดังกลาวไดกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมาย
ตั้งแตปการศึกษา 2559 – 2563 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ในลักษณะเปนระดับขั้นของความสําเร็จ 
(Milestone) เพ่ือวัดความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่กําหนดในแผนกลยุทธเม่ือสิ้นสุดแผน  
 5. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ จะดําเนินการทั้งในสวนของการติดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) และรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 6. ในระหวางระยะเวลา 4 ปของแผนกลยุทธ หากมีสถานการณที่เปลี่ยนแปลงจนสงผลกระทบให
มหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนนโยบาย ทิศทาง หรือกลยุทธในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการ
ทบทวนแผนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณดังกลาว และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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