
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564-2566 

(ปรับเพิ่มเติม)1 

ปรัชญา2 

มหาวิทยาลัยสยามสถาปนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบ
อาชีพและกอปรด้วยจริยธรรม โดยมีปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ปญฺญา นรานํ รตฺนํ ซึ่งมีความหมายว่า  

“ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน” 
“Wisdom is an invaluable Asset of Mankind” 

ปณิธาน         

ด้วยปรัชญาของมหาวิทยาลัยสยามดังกล่าว นําไปสู่การกําหนดปณิธานของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
“มหาวิทยาลัยสยามมุ่งม่ันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมและทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

“Innovation for Sustainable Future” 

วิสัยทัศน์  

 มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศและภูมิภาค  โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยง
กับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม และทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีความสามารถในการเสริมสร้างนวัตกรรมที่จะนําไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ   

Leading Institution Creating Innovation for Sustainable Future 
สถาบันชั้นน าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ย่ังยืน 

พันธกิจ   

  มหาวิทยาลัยสยามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ มีทัศนคติ และสมรรถภาพในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ มี
ความเข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใน
การดําเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิด 3 

                                                           
1 ปรับเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง ปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบณัฑิตและพฒันากําลังคน ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564, คู่มือการประเมิน 
การกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และการจัดเตรยีมตัวช้ีวัดเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
2 ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม ครั้งท่ี 2/2564 เมือ่วันท่ี 21 เมษายน 2564 
3 Employability, Diversity, Sustainability 



  1. Employability สร้างและพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม โดยใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความใฝ่รู้
และความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะจําเป็นสําหรับการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม 
(Entrepreneurial and Innovative Skills) 
  2. Diversity สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้เชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบใหม่ ยอมรับในความหลากหลายในมิติต่างๆ และสามารถสร้างโอกาสจากความ
หลากหลาย 
  3. Sustainability การพัฒนาสู่ความยั่งยืนในมิติต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การ
วิจัย และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชมและสังคมทั้งในประเทศ 
ภูมิภาคและนานาชาติ และการเป็นห้องทดลองที่มีชีวิตที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตท่ียั่งยืน  
 
 
1 ปรับเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง ปรัชญาการ
อุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบณัฑิตและพฒันากําลังคน ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564, คู่มือการประเมิน 
การกําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และการจัดเตรยีมตัวช้ีวัดเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลยั 
2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสยาม ครั้งท่ี 2/2564 เมือ่วันท่ี 21 เมษายน 2564 
3 Employability, Diversity, Sustainability 

 

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564-2566 

ยุทธศาสตร์ รายละเอียด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
บัณฑิตดี มีคุณภาพ 

การปรับหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้เป็นแบบเชิงสมรรถนะโดยเน้นผลลัพธ์ 
Outcome/Competency Based 
Education 
         ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้เป็นแบบเชิงสมรรถนะ เน้นที่
ผลลัพธ์ การจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
ที่หลากหลายและยืดหยุ่น โดยความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและ
สังคม การบูรณาการข้ามศาสตร์และตอบ
โจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
ข อ ง  SDGs ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น
ผู้ประกอบการ และการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) โดยมีการสอบทาน

1.จัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-
based Education) โดยปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency-based Curriculum) 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะที่
จําเป็น ก้าวทันสังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีการตอบโจทย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
3. ส่งเสริมทางเลือกในการจัดการศึกษา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้อง
ตอบโจทย์และมีการสอดแทรกแนวทาง 



คุณภาพของผลลัพธ์ในการจัดการศึกษา
โดยการวัดประเมินผลในแต่ละปีการศึกษา
จากผู้ ใช้บัณฑิตและผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
(Stakeholders)  
 
 

 

การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
SDGs อย่างน้อย 2 เป้าหมายต่อหลักสูตร 
5. สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทํางาน (Cooperative and 
Work Integrated Education: CWIE) 
ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้ประกอบการ สามารถสร้างนวัตกรรมที่
นําไปสู่การเริ่มธุรกิจใหม่ (Startup) หรือ
การจดทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น อนุ
สิทธิบัตร) อย่างน้อย 1 กิจการ/ชิ้น ต่อ
หลักสูตร  
6.พัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อคณะ 
7. บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นการสร้าง University - 
Industry Linkage กับภาคธุรกิจ/ 
อุตสาหกรรม และ Connection กับผู้ใช้
บัณฑิต 
8. สอบทานคุณภาพของผู้เรียนรายปีจาก
ภาคผู้ใช้บัณฑิต/การสอบวัดมาตรฐาน 
9. ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานเพื่อรับ
รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 
Awards) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
อาจารย์ทันสมัยและ
เชี่ยวชาญ 
 
 

การพัฒนาอาจารย์ให้ มีสมรรถนะที่
ทันสมัยด้านการสอนในลักษณะโค้ช 
Faculty Development/Up to Date 
& Good Coaching/Delivery Skills 
    การพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถ
ในบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยในฐานะ
ของผู้ เชื่อมโยง (Great Connector) ใน
การจัดการศึกษา และอาจารย์ในฐานะ
โค้ชที่มีความสามารถในการสอนทั้งใน
สถานที่และในระบบ Hybrid โดยเน้นการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ลั ก ษ ณ ะ 
Experiential/Project based Active 

1.อาจารย์ต้องมีความเชี่ยวชาญและ
ชํานาญเพื่อตอบโจทย์ในสาขาวิชาชีพ/
หลักสูตร  
2.พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถด้าน
วิชาชีพและด้านการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างนวัตกรรม 
3.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4.พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยี/การ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การ
เรียนการสอนแบบผสมหลายสื่อ (Hybrid 



Learning โดยมีความรู้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐาน การสอนเ พ่ือสร้ า ง
นวัตกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา และการเรียนรู้ที่บูรณา
การกับการทํางาน 
 

Learning) การเรียนแบบผสมผสาน 
(Blended learning) และการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
(Project-based Learning) 
5.ส่งเสริมให้อาจารย์รู้หลักการและ
แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนําไป
ประยุกต์ในการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการชุมชน และ/หรืองาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
6.ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of Practice – 
CoP) เพ่ือนําความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (Talent/Academic 
Mobility Consultation) 
7.ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับรางวัลบุคลากร
ดีเด่นของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคม 
สสอท  เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์น าไปสู่
นวัตกรรมและส่งผล
ต่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ที่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมิติต่างๆ ของ
ความย่ังยืน  
Faculty Development/Up to Date & 
Current Knowledge with 
sustainability Dimension 
 ก า ร พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ใ ห้ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในองค์ความรู้
ต่ า ง ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย
สารสนเทศด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัย โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การทํา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่มีการ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ร่ ว ม มื อ จ า ก
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าองค์
ความรู้ดังกล่าวมีประโยชน์และสอดคล้อง

1.เน้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่
นวัตกรรม โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

- ได้รับทุนวิจัยภายนอกจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ  

- ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกเพ่ือสนับสนุนสร้าง
ผู้ประกอบการใหม 

- เป็นงานที่ทําร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
ภาคธุรกิจ ชุมชน หรือเป็นโจทย์จาก
ภาคอุตสาหกรรม หรือสามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนและสังคม  

- เป็นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมี 
Impact เกี่ยวข้องกับ SDGs  



กับความต้องการ และสามารถนําไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง รวมทั้งการ
เน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่  (Start 
Up) จากองค์ความรู้และนวัตกรรม การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และมิติต่างๆ 
ด้ านความยั่ งยืนขององค์ความรู้ และ
นวัตกรรม 
 

2. ส่งเสริมให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อยู่ในฐานข้อมูลการวิจัยระดับประเทศ
หรือระดับสากล 
3. สนับสนุนการทําโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคท์ี่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ หรือ
หน่วยงานภาครัฐอย่างน้อยร้อยละ 20 
ของงบประมาณ จํานวนอย่างน้อย 1 
โครงการต่อสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
บริการประทับใจ
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ประทับใจ 
Effective, Efficient & Impressive 
Service 
      ปรับปรุ งการบริการแก่นักศึกษา 
บุคลากรและบุคคลภายนอกให้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ เป็นที่
ประทับใจ โดยใช้หลัก Digital leadership 
และ Business Process Improvement 
ในการปรับระบบงานต่างๆ โดยยึดหลัก 
Productivity & Sustainable/ one 
Stop Service เ น้ น ใ น เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล การลดการใช้กระดาษ และการ
จัดทํา Ubiquitous accessibility  

1.ปรับปรุงการบริการในมหาวิทยาลัยให้
เป็น One Stop Service 
2.ปรับปรุงการบริการให้ดําเนินตาม
หลักการความมีประสิทธิภาพ ความมี
ประสิทธิผล และความยั่งยืน (Effective, 
Productivity, and Sustainability) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
ก้าวไปสู่การเป็นที่
ยอมรับในระดับ
สากล 

การสร้างความยอมรับในระดับสากล 
International Recognition  
การปรับปรุงพัฒนาและการสื่อสารในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเกี่ยวกับการ
จัดอันดับที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ
ในระดับนานาชาติ  
 

ปรับปรุงพัฒนางานด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับ (Rankings) ในระดับสากล ในด้าน
วิชาการและการสร้างผลกระทบต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดอันดับ
ต่อไปนี้  

- QS World University Rankings 
- THE Impact Rankings 
- UI  GreenMetric World University 

Rankings 
- U-Multirank 

 



ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล 

พ.ศ. 2564-2566 

เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564-2566 ได้อย่างเหมาะสม จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

  1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะ Experiential based/ Hybrid 
Education โดยเน้นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นโดยสร้างประสบการณ์แบบเชิงรุก มีทางเลือกท่ีหลากหลายและเชื่อมโยง
กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม การใช้ Learning Management Systems ที่เหมาะสมในการจัดระบบการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์
ในวิชาชีพที่ตนสังกัด การหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และขยายขอบเขตของผู้เรียนให้ครอบคลุมถึงผู้ที่
ทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพ่ิมเติม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวยิ่งขึ้น การเชื่อมโยง
ผู้เรียน และผู้สอนเข้ากับแหล่งความรู้ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และสร้างศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ที่เป็นทั้งผู้ผลิต 
และผู้บริโภคเชิงดิจิทัล พร้อมทั้งปรับระบบการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบนิเวศใหม่ดังกล่าว 

  2. การยกระดับมาตรฐานในการบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดระบบการทํางานใน
องค์กรในลักษณะของ Business Process Improvement เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการลด
ขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)   
งานต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการและตัดสินใจในมหาวิทยาลัยในลักษณะ Real time การปรับเปลี่ยนวิธีการในการออก
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ทรานสคริปต์ หนังสือรับรองต่างๆ  และคําขอต่างๆ เป็นระบบ
ดิจิทัล โดยไม่ใช้กระดาษ อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยโดยจัดทํา  Mobile 
Application ที่เชื่อมโยงธุรกรรมของข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ทะเบียน การเงิน และเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร 

  3. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เ อ้ืออ านวยต่อการ
ปรับเปลี่ยนระบบ ที่ก่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งจัดให้มีระบบกํากับดูแลกลไก 
และกระบวนการให้มีธรรมาภิบาล และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและลดความซ้ําซ้อน 

  4. สรรหาและพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัล ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเสถียรภาพ มีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนดําเนินการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ  ที่มีสมรรถนะสูงที่
สามารถรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 


