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บทคัดย่อ
ความยัง่ ยืนเป็ นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยสยามโดยได้รับการบรรจุเป็ นหนึ่ งในสามเสาหลักของแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินโครงการทั้งในระดับท้องถิ่น และนานาชาติ ในด้านวิชาการได้มีการปรับปรุ งรายวิชาการศึกษา
ทัว่ ไปโดยเปิ ดรายวิชาที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีความตระหนักถึง การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนทั้งในด้านสิ่ งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปิ ดรายวิชา 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นรายวิชาหลักสาหรับนักศึกษา การเรี ยนการสอนในรายวิชานี้ได้รับการปรับปรุ งเป็ นระยะโดยปั จจุบนั ได้ใช้นวัตกรรมการสอน
แบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) และการจัดการเรี ยนรู ้แบบใช้โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning) โดยให้
ผูเ้ รี ยนทาโครงการที่จะเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนรอบมหาวิทยาลัยในเขตภาษีเจริ ญตามนโยบาย “Sustainable University, Sustainable
District” ส่วนในด้านการวิจยั และบริ การสังคมได้สนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้แก่ชุมชน อาทิ การจัดตั้งศูนย์วิจยั
เพื่อพัฒนาชุมชนที่มีความมุ่งหมายจะพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริ ญ และได้มีการสร้างภาคีเครื อข่ายการพัฒนาพัฒนาพื้นที่สุข
ภาวะที่ทางานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ส่ วนในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยามได้ร่วมกับ Asia e University
เป็ นผูน้ าในการก่อตั้ง ACD University Network (ACD-UN) ซึ่ งได้มีการตั้งเครื อข่ายการวิจยั หรื อ ACD Research Network โดยมี
เครื อข่ายการวิจยั หนึ่งคือเครื อข่ายการวิจยั ด้านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำสำคัญ มหาวิทยาลัยที่ยงั่ ยืน มหาวิทยาลัยสยาม นโยบาย แนวปฏิบตั ิ
บทนา
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนได้รับความสาคัญ
ในระดับโลกมานับตั้งแต่มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา ที่กรุ งริ โอ เดอ จาไนโร ประเทศ
บราซิ ล เมื่ อ วัน ที่ 14 มิ ถุ น ายน 1992 โดยภาคี ส มาชิ ก 178
ประเทศ ลงนามรับรองแผนพิทกั ษ์โลกและมีการประกาศแผน

แม่บทโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนหรื อ Agenda 21 ซึ่ งให้
ความสาคัญกับการศึกษา ในช่วงต่อมาองค์การยูเนสโกจึงได้มี
การประกาศเป้ าหมายการพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ Millennium
Development Goals (MDGs) เมื่อปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)
และทศวรรษแห่ งการศึ กษาเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ระหว่าง
พ.ศ. 2548 – 2557 (ค.ศ. 2005-2014) การเปลี่ ยนแปลง

กระบวนทัศน์การพัฒนาดังหล่าวได้สร้างความตระหนักให้
รั ฐ บาลและสถาบัน การศึ ก ษาให้เ ห็ น ความสาคัญ ของการ
พัฒ นาทั้ง ในมิ ติ ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม เศรษฐกิ จ และสัง คม ดัง
ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540 – 2544) เป็ นต้นมา กระบวนทัศน์การพัฒนาที่
ยัง่ ยื น ได้ท วี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บัน เมื่ อ สมาชิ ก 193
ประเทศ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้ง
ที่ 70 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิ วยอร์ ก ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน พ.ศ. 2573
(The 2030 Agenda for Sustainable Development) ซึ่ งรวมถึง
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals)
17 ข้อ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยที่วาระการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน ค.ศ. 2030 และเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จะเป็ นทิศ
ทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกต่อจากนี้ [1] ด้วยความ
ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของกระบวนทั ศ น์ ดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัยสยามจึ งได้ปรั บวิสัย ทัศน์และกาหนดสามเสา
หลั ก ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ยการมี อ าชี พ
(Employability) ความหลากหลาย (Diversity) และความยัง่ ยืน
(Sustainability) พร้อมกันนั้นก็ได้มีการวางแผนและโครงการ
ต่ า งๆ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ผ่ า นพัน ธกิ จ ในด้า น
วิ ช าการ วิ จัย และบริ การสั ง คมทั้ง ในระดับ ท้อ งถิ่ น และ
นานาชาติ บทความนี้ จะเป็ นการนาเสนอนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิที่มหาวิทยาลัยสยามได้ดาเนิ นการเพื่อก้าวไปสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยที่ยงั่ ยืน
การก้ าวสู่ มหาวิทยาลัยทีย่ งั่ ยืน: จากนโยบายสู่ ปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5
สถาบันแรกของประเทศไทย ได้รับการริ เริ่ มขึ้นใน พ.ศ. 2508
และได้รั บ การสถาปนาอย่า งเป็ นทางการเมื่ อ ปี พ.ศ. 2516
ปั จ จุ บันมี คณะรวม 12 คณะเปิ ดสอนระดับ ปริ ญญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตร ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ มี
นักศึกษาประมาณ 15,000 คน และมีบณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ไปแล้วประมาณ 81,000 คน มหาวิท ยาลัยสยามมี นักศึ กษา
ต่างชาติจานวนมากเป็ นอันดับสามของมหาวิทยาลัยเอกชน
จากการสารวจของสานักทะเบียนและวัดผลในปี พ.ศ. 2558
พบว่ามีนกั ศึกษาต่างชาติจากประเทศต่างๆ ถึง 52 ประเทศ ซึ่ ง
ทาให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยมี ความเป็ นพหุ วฒั นธรรม
และทาให้นกั ศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้
และอยูร่ ่ วมกันท่ามกลางความหลากหลาย

ในด้า นการก้า วสู่ ค วามเป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่ ย งั่ ยื น เมื่ อ
มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศนโยบาย เน้ น เรื่ องความยั่ ง ยื น
(Sustainability) แล้ ว ก็ ไ ด้ มี การด าเนิ นการทั้ งในด้ า น
สิ่ งแวดล้อม งานวิชาการ วิจัย และบริ การวิชาการแก่ สังคม
โดยนบทความนี้ จะสรุ ปการดาเนิ นงานที่ สาคัญ โดยเน้นงาน
ด้านวิชาการ ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสู ตรและการเรียนการสอน
1.1 หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
มหาวิ ท ยาลัย สยามมี น โยบายปรั บ ปรุ งรายวิ ช า
การศึกษาทัว่ ไปในหลักสูตรระดับปริ ญญาบัณฑิต โดยเน้นใน
เรื่ องสมรรถนะร่ วมสากล สมรรถนะในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ความรู ้ ความเข้าใจในด้านสิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาอย่าง
ยั่ง ยื น หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตลอดจน
ประชาธิปไตย การบริ หารจัดการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ สามเสาหลั ก ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
เศรษฐกิ จ และสังคมของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน จุดเด่นของการ
ปรับปรุ งหมวดวิชาดังกล่าว คือ การเปิ ดรายวิชา 100-101 หลัก
เศรษฐศาสตร์ และปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ในกลุ่มวิชา
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คม [2] ซึ่ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่ อวันที่ 17 กุม ภาพันธ์ 2553 โดยมี ล ักษณะ
รายวิชาดังนี้
“หลักทั่ วไปของเศรษฐศาสตร์ ว่ าด้ วยการจั ดสรร
ทรั พยากรที่ มีอยู่อย่ างจากัด เพื่อให้ เกิ ดอรรถประโยชน์ สูงสุ ด
ประกอบด้ วยมหภาคว่ าด้ วยรายได้ ป ระชาชาติ พฤติ กรรม
โดยรวมของการบริ โ ภค การออม การลงทุ น ระดั บรายได้
ระดับราคา งบประมาณของรั ฐบาล การเงิ นการธนาคาร และ
ด้ า นจุ ล ภาคว่ า ด้ วยพฤติ กรรมของผู้ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ าง ๆ
ทฤษฎีการเลื อกของผู้บริ โภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้ าง
ของตลาด ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ าด้ วยการดาเนิ นการตาม
สายกลางโดยมิ ใ ห้ มี การใช้ จ่ า ยเกิ น ตั ว ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล
ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อป้ องกันภาวะหลอมละลาย
ทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้ เกิดความเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
อย่ างยัง่ ยืน”
จากลักษณะรายวิชาช้างต้นจึงเห็นได้วา่ ในรายวิชานี้
นักศึ กษาจะได้รับความรู ้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การ
ทาโครงการที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน ตามกระบวน
ทัศน์สากลที่ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ ควบคู่ไปกับ
ป รั ช ญ าข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ที่ พ ร ะ ร า ชท า น โ ด ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายวิชา 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์ แ ละปรั ชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เปิ ดสอนทั้ งหลั ก สู ต รปกติ แ ละ

หลักสู ตรนานาชาติ การเรี ยนการสอนวิชาดังกล่าวจะจัดให้
นักศึกษาปี ที่ 1-2 ได้เรี ยนร่ วมกันกับผูเ้ รี ยนจากต่างคณะ และ
ได้จดั ผูส้ อนที่มาจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมมิติท้ งั
สามของการพัฒนา และเน้นการลงพื้นที่ในเขตภาษีเจริ ญตาม
นโยบาย “Sustainable University, Sustainable District”
ก่ อ นเปิ ดการเรี ยนการสอนรายวิ ช า ครั้ งแรกในภาค
การศึ กษาที่ 1/2553 ได้มีการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อบู รณา
การเศรษฐกิจพอเพียง เตรี ยมการจัดการเรี ยนการสอนและการ
บริ ห ารจัด การสู่ ม หาวิท ยาลัย พอเพี ย ง และให้ค ณะผูส้ อน
จัดทา Courseware รายวิชา 100-101 ร่ วมกันในการประชุมเชิง
ปฏิ บตั ิการจัดทารายวิชาหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไป รายวิชานี้ จะ
เน้นการเรี ยนการสอนทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน อาทิ
ปี การศึ ก ษา 2553-2555 ได้จัด กิ จ กรรมนอกห้ อ งเรี ย นโดย
มอบหมายให้นักศึ กษาไปศึ กษาดู ง านหน่ ว ยงานที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน โรงเรี ยนและ
วัด เพื่อศึกษาการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้
ในหน่ ว ยงาน มี การน านักศึ กษาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม "เดิ น เท้า
ท่องเที่ ยวตามรอยบ้านเดิ มสมเด็จย่า" ณ อุทธยานเฉลิมพระ
เกียรติ เขตคลองสาน” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ปี การศึกษา
2556-2558 คณะผู ้ ส อนได้ เ ตรี ยมการจั ด กิ จ กรรมนอก
ห้องเรี ยน โดยลงสารวจพื้นที่ ชุมชน โรงเรี ยน วัด ที่ใกล้เคียง
กับ มหาวิท ยาลัยสยาม เพื่อ ส ารวจกิ จ กรรมที่ สอดคล้อ งกับ
ความต้อ งการของนัก ศึ ก ษา หลัง จากนั้น จึ ง น านักศึ กษาลง
พื้นที่ แนะนาพื้นที่ แกนนา/ผูป้ ระสานให้นกั ศึกษารู ้จกั เพื่อทา
กิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์กับ ชุ มชนและนักศึ กษาต้องการมี
ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกับ ชุ ม ชน/โรงเรี ยน วัด
นอกจากนี้ ได้มี ก ารบู ร ณาการกับ โครงการพัฒ นาพื้ น ที่ สุ ข
ภาวะฯ มหาวิทยาลัยสยาม โดยนานักศึ กษาร่ วมพัฒนาพื้นที่
ในเขตภาษีเจริ ญร่ วมกัน ตัวอย่างโครงการมีอาทิ
- อ อ ก แ บ บ ห น้ า บ้ า น น่ า ม อ ง ใ น ชุ ม ช น ห ลั ง
มหาวิทยาลัยสยาม-ซ.เพชรเกษม 36
- การจัดการขยะ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม
- กิจกรรมเลี้ยงปลาและปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างสุ ข
ภาวะในชุมชน ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน
- จัดเวทีประชาคม คาคม ธรรมะจากต้นไม้ เพิ่มพื้นที่
สี เขียว เพื่อสร้างสุ ขภาวะในศาสนสถาน วัดตะโน
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริ ญ
รายวิชา 100-101 หลักเศรษฐศาสตร์ แ ละปรั ชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง ได้รับการปรับปรุ งมาหลายครั้ง ในปี
การศึ กษา 2554 ได้ปรับเนื้ อหาการเรี ยนการสอน โดยปรั บ

เนื้ อหาในส่ ว นเศรษฐศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ นลัก ษณะการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันมากยิ่งขึ้ น และเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมี
ประสบการณ์ ตรง ในปี 2556-2557 จึ งมี การปรับการเรี ยน
ภาคปฏิบตั ิ จากการศึ กษาดูงานปรับเป็ นการเข้าร่ วมกิจกรรม
กับหน่วยงานที่ นกั ศึ กษาลงพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยมี นโยบาย
ให้นักศึ กษาลงภาคปฏิ บัติ 20 ชั่วโมง ต่อ มาคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสู ตรมีขอ้ เสนอให้ปรับชื่ อวิชา คาอธิ บายรายวิชา
และเนื้อหาวิชาโดยให้แสดงถึงการประยุกต์กบั ชีวิตประจาวัน
มากขึ้น ซึ่งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ในด้านนวัต กรรมการเรี ย นการสอน ปี การศึ กษา
2559 คณะผูส้ อนได้ริเริ่ มให้มีการนาการสอนแบบใหม่มาใช้
คือ การสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom)
และการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบใช้โ ครงงานเป็ นฐาน (ProjectBased Learning) โดยให้ผเู ้ รี ยนทาโครงการที่จะเกิดการพัฒนา
ที่ ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่ องในเขตภาษีเจริ ญ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
บทบาทในการพัฒ นาชุ ม ชนร่ ว มกัน ทั้ง นี้ โครงการที่ จ ะ
ดาเนินการต้องเป็ นโครงการที่เป็ นประโยชน์และตรงกับความ
ต้อ งการของชุ ม ชน นัก ศึ ก ษาจะต้อ งลงพื้ น ที่ ส ารวจชุ ม ชน
น าเสนอโครงการให้ ไ ด้รั บ การเห็ น ชอบจากชุ ม ชนก่ อ น
ดาเนิ นการ และจะเปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลการดาเนินงานร่ วมกับผูส้ อนรายวิชาด้วย
1.2 การเปิ ดหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในระดับบัณฑิ ตศึ กษา มหาวิทยาลัยสยามได้ริเริ่ ม
การเปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาสันติภาพ
ศึ กษา (หลักสู ตรร่ วมในโครงการ UMAP) โดยปั จจุ บนั เปิ ด
สอนสาขาวิชาสันติ ภาพการศึ กษาและการทู ต ข้อน่ าสังเกต
ประการหนึ่ ง คือ มหาวิทยาลัยสยามเป็ นมหาวิทยาลัยเดียวใน
กรุ งเทพมหานครที่ มีการเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากล (The
International Day of Peace) ในวันที่ 21 กันยายนตามที่
องค์การสหประชาชาติได้กาหนด ส่วนในระดับปริ ญญาโท
2. การวิจยั และบริการสังคม
มหาวิ ท ยาลัย สยามได้จัด ตั้ง ศู น ย์วิ จัย เพื่ อ พัฒ นา
ชุ มชน โดยมี วตั ถุป ระสงค์ที่ จะพัฒ นาพื้ นที่ สุ ขภาวะในเขต
ภาษี เ จริ ญ [3] ศู น ย์ดัง กล่ า วได้รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ใน
โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุ ขภาวะ กรณี นา
ร่ องพื้ น ที่ บ ริ บทเมื อ ง เขตภาษี เ จริ ญ กรุ งเทพมหานคร
(Healthy Space) จากสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ ม สุ ขภาพ (ส.ส.ส.) นอกจากจะเป็ นการวิจัย เพื่ อ พัฒ นา
พื้นที่ สร้างสรรค์ เพื่อสุ ขภาวะ ภายใต้การมีส่วนร่ วมของภาคี
เครื อข่ า ยและชุ ม ชนภาษี เ จริ ญแล้ว โครงการวิ จั ย นี้ ยัง มี

วัต ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะบู ร ณาการการด าเนิ น งานกับ การพัฒ นา
หลักสู ตรการศึ กษาของมหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้พ้ืนที่ เขต
ภาษี เ จริ ญ เป็ นห้ อ งเรี ยนชุ ม ชนส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ง
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ผ่ า นกระบวนการถอดบทเรี ย น
ร่ วมกัน และพัฒนาสู่ การเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อการสร้างสรรค์
พื้นที่สุขภาวะอีกด้วย ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยสยาม ร่ วมกับเขต
ภาษี เ จริ ญ และ สสส. ได้ส ร้ า งมิ ติ ใ หม่ ใ นด้า นการท างาน
พัฒ นาแบบบู รณาการทั้งภาครั ฐ เอกชน ชุ ม ชน เพื่อ พัฒ นา
พื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริ ญเป็ นเขตแรกของ กทม. โดยมีกว่า
10 หน่ ว ยงาน 54 ชุ ม ชนและภาคี เ ครื อ ข่ า ย ร่ ว มใจท างาน
ร่ วมกัน พร้อมเปิ ดตัว “หน่ วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริ ญ” ขจัดข้อจากัดเชิงพื้นที่สู่พ้ืนที่
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ [4]
3. การสร้ างเครื อข่ ายระหว่ างประเทศ
นอกจากเป็ นสมาชิกเครื อข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ ยืนแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสยามยังได้เป็ นผูน้ าร่ วมกับ Asia e
University จัดประชุมอธิ การบดี และผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
มหาวิ ท ยาลัย ในภู มิ ภ าคเอเซี ย กว่ า 20 ประเทศในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ประชุ มได้ตกลงกรอบความร่ วมมื อด้าน
วิชาการโดยให้มีการก่อตั้ง ACD University Network (ACDUN) เพื่อเป็ นเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการและวิจยั และ
จัดตั้งเครื อข่ายการวิจยั หรื อ ACD Research Network (ACDRN) โดยมีเครื อข่ายหนึ่งคือ เครื อข่ายการวิจยั ด้านการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน/ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง [5] ทั้งนี้ กระทรวงการ
ต่างประเทศได้เสนอเรื่ องการจัดตั้ง ACD-UN ต่อที่ ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 [6]
สรุป
มหาวิทยาลัยสยามมี นโยบายที่ จ ะนามหาวิทยาลัย
ก้าวไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยยัง่ ยืน นอกจากการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อ มแล้ว ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง และริ เริ่ มงานด้า น
วิชาการ วิจยั และบริ การสังคม มหาวิทยาลัยสยามมีโครงการ
ด้านวิชาการทั้งระดับปริ ญญาบัณฑิ ตและบัณฑิ ตศึ กษาที่ ให้
ความสาคัญกับการสร้างความรู ้ความเข้าใจและความตระหนัก
ในความสาคัญ ของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน โดยเฉพาะการเปิ ด
รายวิช าหลัก ในหมวดการศึ ก ษาทั่วไป ซึ่ งมี จุ ดเน้น ที่ จะให้
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ
ควบคู่ไปกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการเรี ยนรู ้
แบบใช้โครงงานเป็ นฐานในเขตพื้นที่ ภาษีเจริ ญตามนโยบาย
“Sustainable University, Sustainable District” โดยมีการนาน

นวัตกรรมการเรี ยนการสอนมาใช้เพื่อให้การเรี ยนการสอนมี
ความน่ า สนใจมากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ก็ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
โครงการวิจัยที่ พฒ
ั นาชุ มชนในเขตภาษี เจริ ญ และได้สร้ าง
เครื อข่ายการวิจัยในระดับนานาชาติ ดา้ นการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน/
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยหวัง ว่า การด าเนิ น การ
เหล่ า นี้ จะเป็ นเส้ น ทางท าให้ ม หาวิ ท ยาลัย สยามประสบ
ความสาเร็ จในการก้าวไปสู่ความเป็ นมหาวิทยาลัยที่ยงั่ ยืน
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