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บทคัดย่อ 
ความยัง่ยืนเป็นนโยบายหลกัของมหาวิทยาลยัสยามโดยไดรั้บการบรรจุเป็นหน่ึงในสามเสาหลกัของแผนยทุธศาสตร์

ของมหาวทิยาลยั และมีการด าเนินโครงการทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และนานาชาติ ในดา้นวิชาการไดมี้การปรับปรุงรายวิชาการศึกษา
ทัว่ไปโดยเปิดรายวิชาท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีความตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปิดรายวชิา 100-101 หลกัเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นรายวชิาหลกัส าหรับนกัศึกษา การเรียนการสอนในรายวชิาน้ีไดรั้บการปรับปรุงเป็นระยะโดยปัจจุบนัไดใ้ชน้วตักรรมการสอน
แบบห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) และการจดัการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยให้
ผูเ้รียนท าโครงการท่ีจะเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืรอบมหาวิทยาลยัในเขตภาษีเจริญตามนโยบาย “Sustainable University, Sustainable 
District” ส่วนในดา้นการวจิยัและบริการสังคมไดส้นบัสนุนโครงการท่ีช่วยสร้างความยัง่ยืนให้แก่ชุมชน อาทิ การจดัตั้งศูนยว์ิจยั
เพื่อพฒันาชุมชนท่ีมีความมุ่งหมายจะพฒันาพ้ืนท่ีสุขภาวะเขตภาษีเจริญ และไดมี้การสร้างภาคีเครือข่ายการพฒันาพฒันาพ้ืนท่ีสุข
ภาวะท่ีท างานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ส่วนในระดบันานาชาติ มหาวิทยาลยัสยามไดร่้วมกบั Asia e University 
เป็นผูน้ าในการก่อตั้ง ACD University Network (ACD-UN) ซ่ึงไดมี้การตั้งเครือข่ายการวิจยัหรือ ACD Research Network โดยมี
เครือข่ายการวจิยัหน่ึงคือเครือข่ายการวจิยัดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค ำส ำคญั มหาวทิยาลยัท่ีย ัง่ยนื มหาวทิยาลยัสยาม นโยบาย แนวปฏิบติั 
 

บทน า 
กระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดรั้บความส าคญั

ในระดบัโลกมานับตั้งแต่มีการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ย
ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา ท่ีกรุงริโอ เดอ จาไนโร ประเทศ
บราซิล เ ม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 1992 โดยภาคีสมาชิก 178 
ประเทศ ลงนามรับรองแผนพิทกัษโ์ลกและมีการประกาศแผน

แม่บทโลกว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืนหรือ Agenda 21 ซ่ึงให้
ความส าคญักบัการศึกษา ในช่วงต่อมาองคก์ารยเูนสโกจึงไดมี้
การประกาศเป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ Millennium 
Development Goals (MDGs) เม่ือปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) 
และทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ระหว่าง 
พ.ศ. 2548 – 2557 (ค.ศ. 2005-2014) การเปล่ียนแปลง
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กระบวนทศัน์การพฒันาดงัหล่าวไดส้ร้างความตระหนักให้
รัฐบาลและสถาบันการศึกษาให้เห็นความส าคัญของการ
พฒันาทั้ งในมิติด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ดัง
ปรากฎในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 
(พ.ศ. 2540 – 2544) เป็นตน้มา กระบวนทศัน์การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืนได้ทวีความส าคัญยิ่งข้ึนในปัจจุบันเม่ือสมาชิก 193 
ประเทศ ในการประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัสามญั คร้ัง
ท่ี 70 ณ ส านกังานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้รับรองวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พ.ศ. 2573  
(The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซ่ึงรวมถึง
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) 
17 ขอ้ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 โดยท่ีวาระการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะเป็นทิศ
ทางการพฒันาทั้งของไทยและของโลกต่อจากน้ี [1] ดว้ยความ
ตระหนัก ถึ งความส าคัญของกระบวนทัศน์ดัง ก ล่ าว 
มหาวิทยาลยัสยามจึงได้ปรับวิสัยทัศน์และก าหนดสามเสา
หลักของแผนยุทธศาสต ร์  ประกอบด้วยการ มีอา ชีพ 
(Employability) ความหลากหลาย (Diversity) และความยัง่ยืน 
(Sustainability) พร้อมกนันั้นก็ไดมี้การวางแผนและโครงการ
ต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนผ่านพันธกิจในด้าน
วิชาการ วิจัย และบริการสังคมทั้ งในระดับท้องถ่ินและ
นานาชาติ บทความน้ีจะเป็นการน าเสนอนโยบายและแนว
ปฏิบติัท่ีมหาวทิยาลยัสยามไดด้ าเนินการเพ่ือกา้วไปสู่การเป็น
มหาวทิยาลยัท่ีย ัง่ยนื 

 
การก้าวสู่มหาวทิยาลยัทีย่ัง่ยืน: จากนโยบายสู่ปฏิบัต ิ
 มหาวิทยาลยัสยามเป็นมหาวิทยาลยัเอกชน 1 ใน 5 
สถาบนัแรกของประเทศไทย ไดรั้บการริเร่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2508  
และได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเม่ือปี พ.ศ. 2516 
ปัจจุบันมีคณะรวม 12 คณะเปิดสอนระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาทั้งหลกัสูตร ภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ มี
นกัศึกษาประมาณ 15,000 คน และมีบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
ไปแล้วประมาณ 81,000 คน มหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษา
ต่างชาติจ านวนมากเป็นอนัดบัสามของมหาวิทยาลยัเอกชน 
จากการส ารวจของส านกัทะเบียนและวดัผลในปี พ.ศ. 2558 
พบวา่มีนกัศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ ถึง 52 ประเทศ ซ่ึง
ท าให้ประชาคมของมหาวิทยาลยัมีความเป็นพหุวฒันธรรม 
และท าใหน้กัศึกษามีโอกาสพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
และอยูร่่วมกนัท่ามกลางความหลากหลาย 

ในด้านการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีย ัง่ยืน เม่ือ
มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย เน้น เ ร่ือ งความยั่ง ยืน 
(Sustainability) แล้ว  ก็ ได้ มี ก ารด า เ นิ นการทั้ ง ในด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม งานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยนบทความน้ีจะสรุปการด าเนินงานท่ีส าคญัโดยเน้นงาน
ดา้นวชิาการ ดงัน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 1.1 หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 
 มหาวิทยาลัยสยามมีนโยบายปรับปรุงรายวิชา
การศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต โดยเนน้ใน
เร่ืองสมรรถนะร่วมสากล สมรรถนะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ความรู้ความเขา้ใจในด้านส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาอย่าง
ย ั่ง ยืน  หลักป รัชญาของ เศรษฐกิจพอ เ พียง  ตลอดจน
ประชาธิปไตย การบริหารจดัการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซ่ึงสอดคล้องกับสามเสาหลักด้าน ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จุดเด่นของการ
ปรับปรุงหมวดวชิาดงักล่าว คือ การเปิดรายวชิา 100-101 หลกั
เศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคม [2] ซ่ึงได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยัเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2553 โดยมีลักษณะ
รายวชิาดงัน้ี 

“หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด 
ประกอบด้วยมหภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
โดยรวมของการบริโภค การออม การลงทุน ระดับรายได้ 
ระดับราคา งบประมาณของรัฐบาล การเงินการธนาคาร และ
ด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ทฤษฎีการเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้าง
ของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการด าเนินการตาม
สายกลางโดยมิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ท้ังในระดับบุคคล 
ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพ่ือป้องกันภาวะหลอมละลาย
ทางเศรษฐกิจ และเพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการ
อย่างยัง่ยืน” 

จากลกัษณะรายวชิาชา้งตน้จึงเห็นไดว้า่ในรายวิชาน้ี
นกัศึกษาจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์การ
ท าโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามกระบวน
ทศัน์สากลท่ีประกาศโดยองคก์ารสหประชาชาติ ควบคู่ไปกบั
ป รัชญาขอ ง เ ศ รษฐ กิ จพอ เ พี ย ง ท่ี พร ะร า ชท านโด ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

รายวิชา 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เ ปิดสอนทั้ งหลักสูตรปกติและ



หลกัสูตรนานาชาติ การเรียนการสอนวิชาดังกล่าวจะจดัให้
นกัศึกษาปีท่ี 1-2 ไดเ้รียนร่วมกนักบัผูเ้รียนจากต่างคณะ และ
ไดจ้ดัผูส้อนท่ีมาจากสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมมิติทั้ง
สามของการพฒันา และเนน้การลงพ้ืนท่ีในเขตภาษีเจริญตาม
นโยบาย “Sustainable University, Sustainable District” 

ก่อนเปิดการเรียนการสอนรายวิชา คร้ังแรกในภาค
การศึกษาท่ี 1/2553 ได้มีการอบรมพฒันาอาจารยเ์พื่อบูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมการจดัการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยพอเพียง  และให้คณะผูส้อน
จดัท า Courseware รายวชิา 100-101 ร่วมกนัในการประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัท ารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป รายวิชาน้ีจะ
เนน้การเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อาทิ 
ปีการศึกษา 2553-2555 ได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดย
มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน โรงเรียนและ
วดั เพื่อศึกษาการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในหน่วยงาน มีการน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "เดินเท้า
ท่องเท่ียวตามรอยบ้านเดิมสมเด็จย่า" ณ อุทธยานเฉลิมพระ
เกียรติ เขตคลองสาน” เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2553 ปีการศึกษา 
2556-2558  คณะผู ้สอนได้เต รียมการจัด กิจกรรมนอก
ห้องเรียน โดยลงส ารวจพ้ืนท่ีชุมชน โรงเรียน วดั ท่ีใกลเ้คียง
กับมหาวิทยาลัยสยาม เพ่ือส ารวจกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับ
ความต้องการของนักศึกษา หลังจากนั้นจึงน านักศึกษาลง
พ้ืนท่ี แนะน าพ้ืนท่ี แกนน า/ผูป้ระสานใหน้กัศึกษารู้จกั เพ่ือท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กับชุมชนและนักศึกษาตอ้งการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน/โรงเรียน ว ัด 
นอกจากน้ีได้มีการบูรณาการกับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสุข
ภาวะฯ  มหาวิทยาลยัสยาม โดยน านักศึกษาร่วมพฒันาพ้ืนท่ี
ในเขตภาษีเจริญร่วมกนั ตวัอยา่งโครงการมีอาทิ  

- ออ กแบบหน้ า บ้ า น น่ า มอ ง  ใ น ชุ ม ชนหลั ง
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- การจดัการขยะ ชุมชนหลงัมหาวทิยาลยัสยาม  
- กิจกรรมเล้ียงปลาและปลูกผกัสวนครัวเพ่ือสร้างสุข

ภาวะในชุมชน ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 
- จดัเวทีประชาคม  ค าคม ธรรมะจากตน้ไม ้เพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียว เพื่อสร้างสุขภาวะในศาสนสถาน วดัตะโน 
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
รายวิชา 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไดรั้บการปรับปรุงมาหลายคร้ัง ในปี
การศึกษา 2554  ไดป้รับเน้ือหาการเรียนการสอน โดยปรับ

เน้ือหาในส่วนเศรษฐศาสตร์ให้เ ป็นลักษณะการน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัมากยิ่งข้ึน และเพื่อให้ผูเ้รียนมี
ประสบการณ์ตรง ในปี 2556-2557 จึงมีการปรับการเรียน
ภาคปฏิบติั จากการศึกษาดูงานปรับเป็นการเขา้ร่วมกิจกรรม
กบัหน่วยงานท่ีนกัศึกษาลงพ้ืนท่ี โดยมหาวิทยาลยัมีนโยบาย
ให้นักศึกษาลงภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง ต่อมาคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตรมีขอ้เสนอให้ปรับช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
และเน้ือหาวชิาโดยใหแ้สดงถึงการประยกุตก์บัชีวิตประจ าวนั
มากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ  

ในด้านนวตักรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา  
2559 คณะผูส้อนไดริ้เร่ิมให้มีการน าการสอนแบบใหม่มาใช ้
คือ การสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) 
และการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) โดยใหผู้เ้รียนท าโครงการท่ีจะเกิดการพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนอย่างต่อเน่ืองในเขตภาษีเจริญ เพื่อให้มหาวิทยาลยัมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้ งน้ี  โครงการท่ีจะ
ด าเนินการตอ้งเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์และตรงกบัความ
ต้องการของชุมชน นักศึกษาจะต้องลงพ้ืนท่ีส ารวจชุมชน 
น าเสนอโครงการให้ได้รับการเห็นชอบจากชุมชนก่อน
ด าเนินการ และจะเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินงานร่วมกบัผูส้อนรายวชิาดว้ย 

1.2 การเปิดหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัสยามได้ริเร่ิม

การเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิตสาขาวชิาสนัติภาพ
ศึกษา (หลกัสูตรร่วมในโครงการ UMAP) โดยปัจจุบนัเปิด
สอนสาขาวิชาสันติภาพการศึกษาและการทูต ขอ้น่าสังเกต
ประการหน่ึง คือ มหาวิทยาลยัสยามเป็นมหาวิทยาลยัเดียวใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีการเฉลิมฉลองวนัสันติภาพสากล (The 
International Day of Peace) ในวนัท่ี 21 กันยายนตามท่ี
องคก์ารสหประชาชาติไดก้ าหนด ส่วนในระดบัปริญญาโท 

2. การวจิยัและบริการสังคม 
 มหาวิทยาลัยสยามได้จัดตั้ งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพฒันาพ้ืนท่ีสุขภาวะในเขต
ภาษีเจริญ [3] ศูนย์ดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนใน
โครงการวจิยัเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีสร้างสรรคเ์พ่ือสุขภาวะ กรณีน า
ร่อง พ้ืนท่ีบริบทเมือง เขตภาษี เจ ริญ กรุง เทพมหานคร 
(Healthy Space) จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) นอกจากจะเป็นการวิจัยเพื่อพฒันา
พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือสุขภาวะ ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายและชุมชนภาษีเจริญแล้ว โครงการวิจัยน้ีย ังมี



วตัถุประสงค์ท่ีจะบูรณาการการด าเนินงานกับการพัฒนา
หลกัสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลยัสยาม โดยใช้พ้ืนท่ีเขต
ภาษีเจริญ เป็นห้องเรียนชุมชนส าหรับนักศึกษา รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน
ร่วมกนั และพฒันาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสร้างสรรค์
พ้ืนท่ีสุขภาวะอีกดว้ย ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัสยาม ร่วมกบัเขต
ภาษีเจริญ และ สสส. ได้สร้างมิติใหม่ในด้านการท างาน
พฒันาแบบบูรณาการทั้ งภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อพฒันา
พ้ืนท่ีสุขภาวะเขตภาษีเจริญเป็นเขตแรกของ กทม. โดยมีกว่า 
10 หน่วยงาน 54 ชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมใจท างาน
ร่วมกนั พร้อมเปิดตวั “หน่วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาพ้ืนท่ีสุขภาวะภาษีเจริญ” ขจดัขอ้จ ากดัเชิงพ้ืนท่ีสู่พ้ืนท่ี
สร้างสรรคเ์พื่อสุขภาพ [4]  
 3. การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ 

นอกจากเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวทิยาลยัย ัง่ยนืแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลยัสยามยงัไดเ้ป็นผูน้ าร่วมกบั Asia e 
University จัดประชุมอธิการบดีและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเซียกว่า 20 ประเทศในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมได้ตกลงกรอบความร่วมมือด้าน
วิชาการโดยให้มีการก่อตั้ง ACD University Network (ACD-
UN) เพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการและวิจยั และ
จดัตั้งเครือข่ายการวิจยัหรือ ACD Research Network (ACD-
RN) โดยมีเครือข่ายหน่ึงคือ เครือข่ายการวจิยัดา้นการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [5] ทั้งน้ี กระทรวงการ
ต่างประเทศไดเ้สนอเร่ืองการจดัตั้ง ACD-UN ต่อท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2559 [6] 
 
สรุป 

มหาวิทยาลยัสยามมีนโยบายท่ีจะน ามหาวิทยาลัย
ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยย ัง่ยืน นอกจากการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมแล้ว ได้มีการปรับปรุงและริเร่ิมงานด้าน
วิชาการ วิจยั และบริการสังคม มหาวิทยาลยัสยามมีโครงการ
ดา้นวิชาการทั้งระดบัปริญญาบณัฑิตและบณัฑิตศึกษาท่ีให้
ความส าคญักบัการสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกั
ในความส าคัญของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน โดยเฉพาะการเปิด
รายวิชาหลกัในหมวดการศึกษาทั่วไป ซ่ึงมีจุดเน้นท่ีจะให้
กระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ
ควบคู่ไปกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเนน้การเรียนรู้
แบบใชโ้ครงงานเป็นฐานในเขตพ้ืนท่ีภาษีเจริญตามนโยบาย 
“Sustainable University, Sustainable District” โดยมีการน าน

นวตักรรมการเรียนการสอนมาใชเ้พื่อให้การเรียนการสอนมี
ความน่าสนใจมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุน
โครงการวิจัยท่ีพฒันาชุมชนในเขตภาษีเจริญ และได้สร้าง
เครือข่ายการวิจัยในระดบันานาชาติดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน/
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยหวงัว่าการด าเนินการ
เหล่าน้ีจะเป็นเส้นทางท าให้มหาวิทยาลัยสยามประสบ
ความส าเร็จในการกา้วไปสู่ความเป็นมหาวทิยาลยัท่ีย ัง่ยนื 
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