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SDU Directions:
SMALL but SMART
The rapid disruptive circumstances and contexts today 
have impacts on all levels of education management 
including tertiary education supervised by the Ministry 
of Higher Education, Science, Research, and Innovation. 
Suan Dusit University has consequently developed the 
new cutting edge version of university strategic focus 
B.E. 2563-2567 (2020-2024) so as to set and monitor the 
university directions and operations for accomplishing 
university goals and objectives and linking to  New Normal.

Strategic focus areas

Academic diversity Infrastructure services 

 Curriculum survivability:
 Integrated curriculum, Outstanding 
 curriculum, Flexible curriculum, 
 Tailoring students’ needs, 
 Aligning with the new normal
  
 Various learning platform: 
 University learning space-based 
 learning, Work-based learning, 
 Technology-based learning
 Promotion of lifelong learning:  
 Credit bank system, Non degree for 
 reskills/upskills/new skills 
 Links with SDU’s supporters:   
 Alumni, Parents, Foreign students, 
 Stakeholders and Community

 System stability:
 IT system, Infrastructure, 
 Digital services     

 Learning space and facilities: 
 SDU Library, Cafe Library,  
 Co-working space, Activity space, 
 SDU Online Learning      

 Environment: 
 Green & Clean University, 
 Universal design 
 
 Student support system: 
 Counselling system, Scholarship, 
 Healthcare services, 
 Academic supports

Adaptive organization

 Resilience in laws and 
 regulations

 Reshaping SDU staff: 
 Empowering ideas and creative 
 thinking, Passion-driven 
 performance, Design thinking, 
 Sense of priorities and urgency, 
 New skills, Professional 
 by Hands   

 Optimal budget allocation 

Strategic focus 2020-2024 

Spotlight (SP Series)

 Excellence in creation of: 
 ● Manpower
 ● Brainpower
 ●  Knowledge and innovation
    With specific areas of:
  - Early childhood and primary education with 
  multidisciplinary approach
  - Culinary arts and services with Professional 
  by Hands 
 -  Nursing professionals in childcare and 
  elderly care
 -  Hospitality management with professional 
  standards
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Growth mindset

Remarkable personality

Organizational integrity

Work with refinement

SDU
GUIDING
VALUES
“GROW”

Dynamic university management as the backbone of the organization



ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต:  

จิ๋ว แต แจว
 ดวยสภาวการณและบริบททางสังคมที่พลิกผันเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน ไดสงผลตอการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น
รวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต การกำกับดูแลของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย สวนดุสิต
จึงไดดำเนินการอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาจุดเนนฉบับใหม พุทธศักราช 
2563-2567 เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางอันคมชัดในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่มุงหวังที่สอดผสานกับแนวทางชีวิตวิถีใหม

จุดมุงเนนเชิงกลยุทธ

ความหลากหลายทางการศึกษา การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นฐาน

 การพัฒนาหลักสูตรที่ทาทายเพื่อความยั่งยืน
 หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรที่โดดเดน หลักสูตร
 แบบยืดหยุน หลักสูตรที่ตอบสนองผูเรียน การผสาน
 แบบกลมกลืนกับแนวทางชีวิตวิถีใหม

 มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรูทั้งใน
  และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผานระบบออนไลน
 การเรียนรูในพื้นที่การเรียนรูของมหาวิทยาลัย การเรียนรู
 จากการปฏิบัติงานจริง การเรียนรูบนฐานแหงเทคโนโลยี

 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคน
 ทุกชวงวัย  
 ระบบคลังหนวยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อยกระดับ
  ทักษะ/เพิ่มทักษะ/และสงเสริมทักษะใหม

 การเชื่อมโยงกับผูที่เกี่ยวของในการสนับสนุนงาน
    หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
   ศิษยเกา ผูปกครอง นักศึกษาตางชาติ ผูมีสวนไดสวนเสีย
 และชุมชน

 ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทำงาน
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางพื้นฐาน
 ที่หลากหลาย การบริการดิจิทัล

 พื้นที่สรางสรรคการเรียนรูและ
 สิ่งอำนวยความสะดวก 
 หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คาเฟ ไลบรารี่ 
 พื้นที่การเรียนรูรวมกัน  พื้นที่กิจกรรม ระบบ
 การเรียนรูแบบออนไลน

 สภาพแวดลอม
 มหาวิทยาลัยที่สวยสะอาดและใสใจสิ่งแวดลอม 
 การออกแบบที่เปนสากลเพื่อคนทั้งมวล

 ระบบสนับสนุนผูเรียน
 ระบบการใหคำปรึกษาและชวยเหลือ ทุนการศึกษา 
 การบริการดานสุขภาพ การใหความชวยเหลือ
 นักศึกษาดานวิชาการ

องคกรที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

 การปรับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
 ใหเทาทันสถานการณ 
 การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต
 การเพิ่มขีดความสามารถทางความคิดและ
 ความคิดสรางสรรค การมุงมั่น ในงาน การคิด
 เชิงออกแบบ การรูถึงลำดับความสำคัญและ
 สภาวการณเรงดวน ทักษะใหม ความเชี่ยวชาญ
 จากการปฏิบัติ

 การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา 

จุดเนนสวนดุสิต พ.ศ. 2563-2567

จุดเนน (SP ซีรี่ย)

 ความเปนเลิศในการผลิต 
 •  กำลังคน
 •  พลังสติปญญา
 •  ความรูและการสรางนวัตกรรม

 โดยมีอัตลักษณ

 -  ดานการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
 -  ดานอาหารบนรากฐานแหงความเชี่ยวชาญดวยการปฏิบัติ 
 -  ดานการพยาบาลและสุขภาวะสำหรับเด็กและผูสูงวัย 
 -  ดานอุตสาหกรรมบริการดวยมาตรฐานระดับสากล
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การปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิด

บุคลิกภาพที่โดดเดน

องคกรที่มีความโปรงใส

การทำงานบนรากฐาน
แหงความประณีต

แนวทาง
แหงคานิยม

มหาวิทยาลัยใชการบริหารจัดการแบบพลวัตเปนแกนหลักขององคกร



1

2

3

4

SDU GUIDING VALUES “GROW”

Growth mindset
การมีกรอบความคิดในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนสิ่งเดิมเพื่อสิ่งใหม มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและแงคิดในเชิงบวก เพื่อพัฒนาตนเองไปสูวิถีใหม 
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของสวนรวมหรือองคกร

การมีบุคลิกลักษณะที่โดดเดนที่แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะ 
มีความนอบนอมถอมตน พิถีพิถัน รูจักกาลเทศะ 
ใสใจตอสิ่งรอบขาง เปดรับสิ่งใหม ๆ เพื่อการเรียนรู

การทำงานแบบมีสวนรวม เสียสละเอื้ออาทร 
รักและศรัทธาในองคกร มีคุณธรรมและความโปรงใส 
พรอมรับทั้งผิดและชอบ

การทำงานที่สะทอนถึงคุณภาพ ความประณีต 
สั่งสมประสบการณ และมีความเปนสากลบนพื้นฐาน
ของความเปนไทย

Organizational 
integrity

Work with 
refinement

Remarkable
personality      

 



● Integrated curriculum  
 หลักสูตรที่มีการบูรณาการระหวางศาสตรความรู 
 ระหวางคณะหรือโรงเรียน และสวนงานภายในและ/หรือ
 หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการใชศักยภาพและ
 ความเขมแข็งที่มีของมหาวิทยาลัยใหผูเรียนเกิดความรอบรู
 และทักษะรอบดาน
● Outstanding curriculum  
 การพัฒนาหลักสูตรที่มีความแตกตางอยางโดดเดนบนพื้นฐาน
 ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
● Flexible curriculum 
 การปรับหลักสูตรใหเทาทันตามนโยบายของประเทศ 
 รวมทั้งสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิด
 ความคลองตัวในการดำเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
● Tailoring students’ needs  
 การออกแบบหลักสูตรที่คำนึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน 
 ทั้งมิติดานความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
● Aligning with the new normal  
 การพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายเพื่อสรางองคความรูและ
 ทักษะที่จำเปนและสอดรับกับชีวิตวิถีใหม

1.1  Curriculum survivability: 
 การพัฒนาหลักสูตรที่ทาทายเพื่อให
 สามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืน

● University learning space-based learning  
 การเรียนรูที่มุงเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
 และผูเรียนทั้งในหองเรียน และพื้นที่การเรียนรูอื่น
 ที่เหมาะสม
● Work-based learning
 การเรียนรูโดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจริง
 จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงาน
 ภายนอกที่เปนคูความรวมมือ สรางเสริมทักษะชีวิต
 รอบดาน เพื่อใหเขาใจศาสตรความรูกับการประยุกต
 ใชนอกหองเรียน
● Technology-based learning
 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู 
 ไดแก การเรียนออนไลน การศึกษาทางไกล 
 หองเรียนอัจฉริยะ และหองเรียนเสมือนจริง

1.2 Various learning platform: 
 มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรูทั้งใน
 และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผานระบบออนไลน 

● Credit bank system  
 รูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุนตามความ
 ตองการของผูเรียนโดยสะสมผลการเรียนทั้งในระบบ 
 นอกระบบ ตามอัธยาศัย และประสบการณบุคคล
● Non degree for reskills/upskills/new skills  
 การออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะเดิม
 และ/หรือเพิ่มทักษะใหม ที่ตอบสนองความตองการเฉพาะดาน

1.3 Promotion of lifelong learning: 
 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย

● Alumni, Parents, Foreign students, 
 Stakeholders and Community 
 การสรางเครือขายที่เขมแข็งจากศิษยเกา ผูปกครอง 
 นักศึกษาตางชาติ สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
 และตางประเทศ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งพื้นที่
 เปาหมายและชุมชนใหเปนสวนหนึ่งของ
 การพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย

1.4 Links with SDU’s supporters: 
 การเชื่อมโยงกับผูที่เกี่ยวของในการ
 สนับสนุนงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Strategic focus areas
1. Academic diversity 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization



● IT system, Infrastructures, Digital services  
 ระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคง ปลอดภัย 
 ตลอดจนมีการใหบริการดิจิทัลที่ครอบคลุม 
 และเขาถึงการใชงานไดทุกที่ทุกเวลา

2.1  System stability: 
 ความเสถียรของระบบสนับสนุน
 การทำงาน

● SDU Library, Cafe Library, Co-working space, 
 Activity space, SDU Online Learning  
 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเนนการจัด
 พื้นที่การเรียนรู เพื่อเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรู
 ที่สงเสริมความคิดสรางสรรครูปแบบใหมใหกับอาจารย 
 บุคลากรและนักศึกษาไดสืบคนความรู แลกเปลี่ยนแนวคิด 
 แบงปนพื้นที่การทำงานและการเรียนรู นำไปสูการสราง
 ชุมชนและสังคมแหงการการเรียนรูรวมกันของมหาวิทยาลัย 
  

2.2 Learning space and facilities: 
 พื้นที่สรางสรรคการเรียนรูและสิ่งอำนวย
 ความสะดวก 

2.3 Environment: 
 สภาพแวดลอม

● Counselling system, Scholarship, 
 Healthcare services, Academic supports  
 ระบบที่ออกแบบสำหรับการชวยเหลือ
 นักศึกษาในระหวางเรียน อาทิ ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
 ระบบการจัดหาทุนการศึกษา บริการดานการดูแล
 สุขภาพนักศึกษา และการใหความชวยเหลือนักศึกษา
 ดานวิชาการ

2.4 Student support system: 
 ระบบสนับสนุนผูเรียน

● Green & Clean University, Universal design  
 มุงเนนการจัดการคุณภาพดานสิ่งแวดลอม 
 พัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย 
 สงเสริมการลดการใชทรัพยากรและพลังงาน มีระบบ
 การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน การจัดการขยะ 
 การบำบัดน้ำเสีย การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
 รวมทั้งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการออกแบบ
 พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับทุกคนในสังคมใหสามารถใชประโยชน
 ไดอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 

Strategic focus areas
2. Infrastructure services 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization



● กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตองมีความยืดหยุน 
 และไมเปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน สามารถปรับปรุง 
 แกไข ยกเลิก ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
 อยูตลอดเวลา เพื่อชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการ
 มหาวิทยาลัยเปนไปอยางคลองตัวและไมขัดตอกฎหมาย
 และศีลธรรมอันดี

3.1  Resilience in laws and 
 regulations: การปรับกฎหมาย 
 ระเบียบ ขอบังคับ ใหเทาทันสถานการณ 

● Empowering ideas and creative thinking 
 การเปดกวางทางความคิดอยางอิสระและการคิดสรางสรรค
● Passion-driven performance 
 การปฏิบัติงานและสรางงานคุณภาพดวยความมุงมั่น
 ฝกใฝในงาน เพื่อยกระดับการทำงานที่แสดงใหเห็นถึง
 ความประณีตและความเปนมืออาชีพ
● Design thinking 
 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสรางสรรคสิ่งใหมและ
 แกไขปญหาอยางเปนระบบ
● Sense of priorities and urgency 
 การตระหนักรูถึงการจัดลำดับความสำคัญและ
 การสนองตอบตอภาวะเรงดวนอยางทันทวงที 
 เพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
● New skills 
 การมีทักษะใหมที่จำเปน 
● Professional by Hands  
 การสรางความเชี่ยวชาญในงานดวยการลงมือปฏิบัติ
 และรูจริงในสิ่งที่ทำ

3.2 Reshaping SDU staff: 
 การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต 

● การลงทุนในสิ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
 ของผูเรียน และการพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
 รูปแบบใหม โดยคำนึงถึงการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 มีความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

3.3 Optimal budget allocation: 
 การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา

Strategic focus areas
3. Adaptive organization

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization



● การจัดการศึกษาดวยกระบวนการพหุวิทยาการ
 ในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
 เพื่อเสริมสรางประสบการณ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
 และพัฒนาศักยภาพ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

 Early childhood and primary 
 education with multidisciplinary 
 approach

   Nursing professionals in 
 childcare and elderly care

 Hospitality management with 
 professional standards

 Culinary arts and services with 
 Professional by Hands

● การสรางและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม
 ดานการอาหารที่สะทอนจากความเชี่ยวชาญ
 ผานการปฏิบัติ เพื่อสรางความแตกตาง และ
 เสริมความเขมแข็งจากรากฐานการเรือน
 สูความเปนสากล 

● การสรางและพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการที่มีความโดดเดนดานบุคลิกภาพ 
 มีมาตรฐานการบริการระดับสากล (World Class Standard)  เปนนวัตกรการบริการ 
 (Service innovator) ใหเขากับยุคดิจิทัล

● การเสริมสรางสุขภาพและการปองกันบนพื้นฐาน
 การพยาบาลและสุขภาวะ มุงพัฒนาศักยภาพคน
 ในทุกชวงวัย ตั้งแตแรกเกิดตลอดจนผูสูงอายุ

Strategic focus areas
4. Spotlight (SP Series)

(Manpower  | Brainpower | Knowledge and innovation)

 

ความเปนเลิศที่มุงเนนอัตลักษณ 4 ดาน  
เพื่อผลิตกำลังคนที่เพียบพรอมไปดวย

สติปญญา ความรูและการสรางนวัตกรรม 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางไมหยุดนิ่ง เต็มไปดวยพลังและความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน และคลองตัว 
สามารถปรับเขากับสถานการณภายใตการบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายรวมกันคือ
“ความอยูรอดอยางยั่งยืน”

Dynamic university management as the backbone of the organization
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