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(1) 

 

 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ1(พ.ศ. 2556-2559) 

 

คํานํา 

 ตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
และหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้พิจารณาเห็นว่าการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต้องสอดคล้องกับกฏหมายท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ ประกอบกับรัฐบาลได้ส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับของรัฐ เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการท่ีคล่องตัว และมีอัตลักษณ์สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ เ กิดประโยชน์แก่สั งคมยิ่ ง ข้ึน และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ                    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยซ่ึงมี
องค์ประกอบร่วมระหว่างผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 15/2555 สั่ง ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 

 

หลักการและแนวคิด 

 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยโดยทุกหน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน2 โดย

                                           
1“นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”หมายถึง หลักและวธิีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดําเนินการที่กําหนดร่วมกัน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานทุกหนว่ยงานในมหาวิทยาลัยจดัทําแผน  กลยุทธ์ให้สอดคล้องและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่
มหาวิทยาลยักําหนดไว ้

 

2“ความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน”หมายถึง แนวทางที่กําหนดในแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยัถูกนําไปกําหนด
เป็นแผนพฒันาและแผนปฏิบัตงิานของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย และประสานเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่การ
ตัดสินใจดา้นทรัพยากร งบประมาณบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการ

เอกสารหมายเลข ๑ 
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(2) 

 

เชื่อมโยงกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แนวคิดของการเป็น“ มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานความเช่ียวชาญของตนเอง” 3 

กรอบนโยบายสําคัญท่ีคํานึงถึง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
4. นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
7. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

1. การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก 
2. การเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2552-2556 
3. การเปลี่ยนสถานะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศ 

 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 จากการวิเคราะห์กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศ และกรอบแนวทางการดําเนินงานด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านอุดมศึกษา ผนวกกับการพิจารณารากฐานของมหาวิทยาลัยท่ีมี
ความโดดเด่นเฉพาะทางและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายท่ีจะทําหน้าท่ีผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ ดังนี้ 

                                                                                                                                   

เรียนรู้ เพื่อสนับสนนุเป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใช้ตัวชี้วัดและสารสนเทศที่เก้ือหนุนกันเพื่อนําไปสู่
การพัฒนาการดําเนนิงาน 
 

3“มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ผลติบัณฑติและพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญของตนเอง”หมายถึงการเป็น
มหาวิทยาลยัที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยเน้นสาขาที่เปน็อัตลักษณ์
โดดเด่นเฉพาะทางที่สะสมมาจากความเชี่ยวชาญและมีการปรับปรุงพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  
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(3) 

 

1. เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ฉ พ า ะ ท า ง ท่ี ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต แ ล ะ พั ฒ น า สั ง ค ม บ น พ้ื น ฐ า น ค ว า ม 
เชี่ยวชาญท่ีโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง โดยเน้นคุณภาพ(The Quality of Education)4 

และการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยองค์ความรู้ท่ีก้าวหน้าและได้มาตรฐาน5 

 
2. บัณฑิตเป็นพลเมืองดีท่ีทันสมัย6  มีคุณธรรมกํากับความรู้7 เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและ

จริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีความสํานึกรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

 
3. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่8ในลักษณะบูรณาการศาสตร์9บนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานท่ีเฉพาะเจาะจง (Niche Market) และ

                                           
4“เน้นคุณภาพ (The Quality of Education)”หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมการเรียนรู้โดยการ
สร้างและถ่ายทอดความรู้และทกัษะที่เหมาะสมแก่ยุคสมัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและใช้
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุด (Value added)ผ่านการเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based 
Learning) และการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การทาํงานจริง (Work Integrated Learning) 
 

5“องค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและไดม้าตรฐาน”หมายถึง ความรู้แตล่ะศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั
ซ่ึงเป็นผลงานของคณาจารย์ และเป็นความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการวิจัยและการบริการวิชาการจนเกิด
องค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนภายใต้กรอบมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และการวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่นี้สามารถนาํไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเชิงพาณิชยไ์ด ้
 

6“พลเมืองดีที่ทันสมัย”หมายถึง คุณสมบัติของการเป็นบุคคลที่มคีวามสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับผดิชอบ
ตนเอง ดํารงชีวิตและปฏิบัติตนอยู่ได้ในทุกสถานการณ์โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลง และมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
 

7“มีคุณธรรมกํากับความรู้”หมายถึง การเป็นบุคคลที่มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจปฏิบัติงานและปฏิบตัตินให้ไปสู่ความสาํเร็จ 
และพัฒนาให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดที่ดีงาม มีการปฏิบตัตินบนพื้นฐานของการเปน็คนดี (เพียบพร้อมด้วย
สติปัญญาและจริยธรรม) สนใจสิ่งรอบตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เป็นผู้ใฝ่รู้) รู้จักตัดสนิและไตร่ตรองด้วยเหตุผล (มี
วิจารณญาณ) มีความซ่ือสัตยส์ุจริต รับผิดชอบ มีเหตุผล ละความเห็นแก่ตน ทํางานเปน็กลุ่มด้วยใจรัก ทําตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสงัคม (มีจิตสาธารณะ) แต่งกายดี มีมารยาทอ่อนน้อม (มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม) 

 
8“หลักสูตรใหม่”หมายถึง หลักสตูรที่พัฒนาข้ึนใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF : HEd) 
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(4) 

 

การสร้างความเข้มแข็งเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการของหลักสูตรท่ีพัฒนาและปรับปรุงแล้ว10เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน11 และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 

4. กระบวนการจัดการ เรี ยนรู้12 ต้ อง บู รณาการ กับการวิ จั ยและการบริการวิ ชาการ 
เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจของคณาจารย์มหาวิทยาลัย13 และความเป็นมืออาชีพ14 ท่ีนําไปสู่  

4.1 การผลิตเอกสาร ตําราทางวิชาการท่ีมีคุณภาพท้ังเชิงเนื้อหาและเชิงจริยธรรม  

                                                                                                                                   
9  “บูรณาการศาสตร์”  หมายถึง การผสมกลมกลนืของความรู้ต่างศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเข้า
ด้วยกัน เพื่อสร้างวิทยาการใหม่เป็นสาขาวิชา และผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการเปน็การเฉพาะ 
 
10“หลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงแล้ว”หมายถึง หลักสูตรที่มีอยู่แต่เดิมและได้รับการพฒันา ปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิTQF : HEd) 
 
11“การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”หมายถึง วิถีการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เน้นในเร่ืองคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน็เลศิ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) ที่นําไปสู่ผลลพัธ์ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศอาเซียน ซ่ึงพิจารณาจากความต้องการใน
การเป็นพันธมิตรและคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเร่ืองที่มหาวิทยาลยัมีความเชี่ยวชาญ(ASEAN At Home : 
ประยุกต์จากแนวทาง Internationalization At Home ในรายงาน Internationalization at Home A Position 
Paper ของ World Bank และ European Association for International Education) 
 

12“กระบวนการจัดการเรียนรู้”หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่หลักสตูรที่
ตอบสนองความต้องการ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ 
 
13“ความภาคภูมิใจของคณาจารย์มหาวิทยาลัย”หมายถึง การมีลักษณะเฉพาะของคณาจารย์มหาวิทยาลยัทั้งในดา้น
การมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ เปน็ผูน้ําแนวคิดที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับในแต่ละ
สถานการณ์ รวมทัง้การมีบุคลิกที่ดีทั้งทางด้านการแต่งกาย การแสดงความคิดบนฐานการมีความรู้ สามารถดํารงตน
ในแวดวงวิชาการได้อยา่งสง่างาม 
 
14“ความเป็นมืออาชีพ”หมายถึง คณาจารย์ที่ทาํงานเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงกันได้กับมาตรฐานในวงการเดียวกัน 
และใช้ความรู้และความชํานาญของตนให้เป็นที่ประจักษ์ในการสนับสนนุการเรียนรู้ของนักศึกษามีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้การพูดและการเขียน ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ มีจรรยาบรรณ และมีทัศนคติที่ดี
ในทุกสถานการณ์และสามารถประยุกต์แนวความคิดเชิงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัตงิานจริงได้เปน็รูปธรรมจนสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและองค์กรได้ 
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4.2 การผลิตงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท้ังหน่วยงาน
เดียวกันและระหว่างหน่วยงานรวมท้ังหน่วยงานภายนอก 

4.3 การบริการวิชาการท่ีเป็นความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานต่างๆเพ่ือพัฒนาความ
รอบรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้15และการศึกษาตลอดชีวิต ุ16 

 
5. ใช้รูปแบบการเรียนรู้17หลากหลายท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมการเก้ือกูล สร้างสัมพันธภาพกับ

คู่ความร่วมมือเพ่ือสร้างประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติในวิชาชีพจริงตามแนวทางการเรียนรู้จากการ
ทํางาน (Work-based Learning) และการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การทํางานจริง (Work Integrated 
Learning) 

 
6. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยเข้ากับการปฏิบัติท้ังการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไปต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ 

 
7. บริหารจัดการภายใต้ปรัชญาการมีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งของการอยู่รอดอย่าง

ยั่งยืน (Survivability) และธรรมาภิบาล18 มีการบริหารจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรใช้กระบวนการบริหาร

                                           
15“สังคมแห่งการเรียนรู้”หมายถึง ผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดจากกระบวนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัที่
เก้ือหนุนให้บุคคล ชุมชน เกิดการเรียนรู้โดยผ่านแหล่งการเรียนรู้ทั้งที่เปน็ตัวบุคคล ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ หรือลักษณะที่เปน็สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือแหล่งความรู้รูปแบบตา่งๆ จนสามารถใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนและสงัคม รวมทั้งขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

16“การศึกษาตลอดชีวิต”หมายถึง การศึกษา เรียนรู้ของบุคคล ชมุชนที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากการจัดกระบวนการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลยัโดยมุ่งให้ผู้รับการบริการวชิาการของมหาวิทยาลัยเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการวิชาการเกิดการเรียนรู้เร่ืองต่างๆได้ในขณะเดยีวกัน 
 
17“รูปแบบการเรียนรู้”หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่ึงมีการปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างผู้ถ่ายทอดความรู้และผู้
เรียนรู้  ผู้ถ่ายทอดความรู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในหลายรูปแบบโดยใช้เทคนิควธิีต่างๆ โดยมีหลักการสําคัญเพื่อ
มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
 

18“ธรรมาภิบาล”หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมตา่งๆที่ใช้ในมหาวิทยาลัย รวมทัง้ความรับผิดชอบของสภา
มหาวิทยาลยั และผู้บริหารของสถาบนั เพื่อสร้างหลักประกันในเร่ืองความรับผิดชอบต่อนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม 
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(6) 

 

จัดการคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) เพ่ือผลักดันกระบวนการทํางานท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนให้
เชื่อมโยงกันเป็นระบบโดยให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
8. ใช้แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2557-2560 เป็นแกนหลักในการดําเนินงาน

ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ทิศทางเดียวกันในรูปแบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน โดยมีสํานักบริหารกลยุทธ์เป็นกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

 
9. ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน และใช้ระบบการบริหารทุนมนุษย์ท่ี มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน (Performance Enhancement of Human Capital Management 
System) และนําระบบสมรรถนะ (Competency-based Management) มาเป็นฐานในการบริหารงาน
บุคคล 

 
10. บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการบริหารกิจการท่ีดีและมี

การติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

 
--------------------------------------- 


