ยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 ขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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บทที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
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บทที่ 4 แผนการดําเนินงานโครงการสําคัญภายใตแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564

77

บทที่ 1
ขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แตเดิมคือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โรงเรียนฝกหัด
ครูธนบุรี วิทยาลัยครูธนบุรี และสถาบันราชภัฏธนบุรี ตามลําดับ ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตสาขา
ตางๆ ตามความตองการของทองถิ่น จนกระทั่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สถาบันราชภัฏเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี
จึงเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีภาระหนาที่หลักในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและประเทศชาติ มุงมั่นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงาม
ทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนนักวิชาชีพที่ดี
รวมทั้งไดพัฒนาและสงเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู การสรางองคความรู
และการพัฒนางานในหนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพื่อรวมพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นใหเจริญกาวหนาและเกิดความมั่นคงยั่งยืนสมกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา รั บ รองให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพื้นที่การจัดการศึกษาเดียวกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งอยูเลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600 โทร 0 2890 1801 เว็บไซต http://www.dru.ac.thและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ ตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิท ซอยสุขาภิบาล 119 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 2325 2010 เว็บไซต http://sp.dru.ac.th
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู
เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืน

ของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 ดังตอไปนี้
1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ
ทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและของชาติ
4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูน ําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไวดังนี้

1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
การแบงโครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการแบงหนวยงานออกเปน 2 ประเภท
คื อ 1) หน ว ยงานที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ได แ ก คณะต า งๆ และมี โ รงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และ 2)
หนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก สํานักงาน
อธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวนบุคลากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 532
คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 290 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
จํานวน 242 คน รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามสายงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
วิชาการ
สายงาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
273 53.95 233 46.05 506 100.00
โรงเรียนสาธิต ฯ
17 65.38
9 34.62
26 100.00
รวมทั้งสิ้น
290 54.51 242 45.49 532 100.00

สั ด ส ว นของบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มี สั ด ส ว น 54 ต อ 46
โดยประมาณ

บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 290 คน พบวา
เปนขาราชการ 51 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 203 คน พนักงานราชการ 1 คน และอาจารย
อัตราจาง 35 คน เมื่อจําแนกตามคณะตาง ๆ เปนดังนี้ คณะครุศาสตร จํานวน 61 คน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 81 คน คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 71 คน และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60 คน และโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน รายละเอียดดังปรากฏ
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
คณะ
พนักงาน พนักงาน อาจารย
ขาราชการ
รวม
มหาวิทยาลัย ราชการ อัตราจาง
ครุศาสตร
7
48
6
61
11.48
78.69
9.84 100.00
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
13
49
19
81
16.05
60.49
23.46 100.00
วิทยาการจัดการ
15
55
1
71
21.13
77.46
1.41 100.00

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16
26.67

โรงเรียนสาธิต ฯ
รวม

51
17.59

40
66.67
11
64.71
203
70.00

1
1.66
1
0.34

3
5.00
6
35.29
35
12.07

60
100.00
17
100.00
290
100.00

เมื่อพิจารณาบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับคุณวุฒิ พบวา สวนใหญมีคุณวุฒิใน
ระดับปริญญาโท คือ มีจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 74.73 ระดับปริญญาเอก จํานวน 65
คน คิดเปนรอยละ 23.81 และระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ1.46 โดยทุกคณะ
ตางก็มีบุ คลากรสายวิช าการในระดับ คุณวุฒิร ะดับปริญ ญาโทในอัตราสูงที่สุด เชนเดี ยวกับใน
ภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย สํ า หรั บ โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ส ว นใหญ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะและระดับคุณวุฒิ
ระดับคุณวุฒิ
คณะ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
รวม
ครุศาสตร
20
41
61
32.79
67.21
100.00
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17
61
3
81
20.99
75.31
3.70
100.00
วิทยาการจัดการ
15
56
71
21.13
78.87
100.00
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
13
46
1
60
21.67
76.67
1.66
100.00
รวม
65
204
4
273
23.81
74.73
1.46
100.00
โรงเรียน

ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี

รวม

โรงเรียนสาธิต ฯ

1
5.88

16
94.12

17
100.00

เมื่อพิจารณาบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ พบวายังไมมีตําแหนง
ศาสตราจารย มีรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ผูชวยศาสตราจารย
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 16.12 ที่เหลือเปนอาจารย จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ
82.78 สําหรับโรงเรียนสาธิต ฯ อาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังปรากฏใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะและตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
คณะ
ศาสตราจารย

รอง

ผูชวย

อาจารย

รวม

ศาสตราจารย ศาสตราจารย

ครุศาสตร

1
1.64

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาการจัดการ

2
2.82

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวม

3
1.10

9
14.76
13
16.05
12
16.90
10
16.67
44
16.12

51
83.60
68
83.95
57
80.28
50
83.33
226
82.78

61
100.00
81
100.00
71
100.00
60
100.00
273
100.00

ตําแหนงทางวิชาการ

โรงเรียน
ศาสตราจารย

รอง

ผูชวย

อาจารย

รวม

ศาสตราจารย ศาสตราจารย

โรงเรียนสาธิต ฯ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

17
100.00

17
100.00

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวน 242 คน ได
ปฏิบัติงานตามคณะ สถาบัน สํานัก สํานักงาน และหนวยงานภายในที่ตั้งขึ้นตามความจําเปน
เมื่อจําแนกตามประเภทบุคลากร พบวาเปนขาราชการ 14 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 163 คน
พนักงานราชการ 14 คน ลูกจางประจํา 15 คน และลูกจางชั่วคราว 36 คน
สรุปขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียด
ดังปรากฏในตารางที่ 5

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ สป.
โรงเรียนสาธิต ฯ

รวม

1
9
2
1
1

14

10
5
9
12
58
12
17
3
9
24
4
163

1

7

1
13

2
1

ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

หนวยงาน/ประเภทบุคลากร

ขาราชการ

ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและประเภทบุคลากร

4
1
2
7
16
1

4
14

ขอมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2561

15

5
36

รวม
10
10
11
13
89
21
36
5
10
28
9
242

ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน
รวมทั้งสิ้น 11,970 คน จําแนกเปนนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 7,433 คน และนักศึกษาภาค
พิเศษ จํานวน 4,537 คน สวนในระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษา จํานวน 207 คน
นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาภาคปกติ จํานวน 7,433 คนนี้ เปนนัก ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี
5,738 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 1,695 คน เมื่อจําแนกตามคณะพบวา
เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มากที่สุด จํานวน 3,070 คน รองลงมาไดแก คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนจํานวน 1,866
1,665 และ 832 คน ตามลําดับ โดยที่คณะครุศาสตร มีนักศึกษาภาคปกติ คิดเปนรอยละ
25.10 ของนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 จํานวนนักศึกษาภาคปกติทั้งหมด ในปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะ
กรุงเทพ สมุทร
รวม
รอยละ
คณะ
มหานคร ปราการ ทั้งสิ้น
ครุศาสตร
1,554
312
1,866 25.10
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1,392
273
1,665 22.40
วิทยาการจัดการ
2,161
909
3,070 41.30
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11.20
631
201
832
รวม
5,738 1,695 7,433 100.00

นักศึกษาภาคพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 4,537 คนนี้ เปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2,220 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2,317 คน เมื่อจําแนกตามคณะพบวา
เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มากที่สุด จํานวน 3,125 คน คิดเปนรอยละ 68.88 รองลงมา
ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนจํานวน
831 และ 581 คน ตามลําดับ โดยไมมีนักศึกษาคณะครุศาสตรในภาคพิเศษ รายละเอียดดัง
ปรากฏในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด ในปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะ
กรุงเทพ สมุทร
รวม
คณะ
มหานคร ปราการ ทั้งสิ้น รอยละ
ครุศาสตร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12.81
413
168
581
วิทยาการจัดการ
68.88
1,633 1,492 3,125
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18.31
174
657
831
รวม
2,220 2,317 4,537 100.00

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 207 คน จัด
การศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาการบริหารการศึกษา และบริหารธุรกิจ และในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จํานวนนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2561
สาขา
จํานวน
ปริญญาโท
การบริหารการศึกษา
2
บริหารธุรกิจ
25
ประกาศนียบัตร
สาขาวิชาชีพครู
180
รวม
207

ขอมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดการเรียนการสอนในระดับ
กอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ตั้งแตระดับเนอสเซอรี่ ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1
ถึง 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียน จํานวนทั้งสิ้น 142 คน รายละเอียดดัง
ปรากฏในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
จํานวน
เนอสเซอรี่
7
อนุบาล 1
16
อนุบาล 2
15
อนุบาล 3
15
ประถมศึกษาปที่ 1
18
ประถมศึกษาปที่ 2
16
ประถมศึกษาปที่ 3
17
ประถมศึกษาปที่ 4
9
ประถมศึกษาปที่ 5
15
ประถมศึกษาปที่ 6
14
รวม
142

หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 40 หลักสูตร/สาขาวิชา
ดังตอไปนี้
คณะครุศาสตร
1. การศึกษาปฐมวัย
2. คณิตศาสตร
3. คอมพิวเตอรศึกษา
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. วิทยาศาสตรทั่วไป
7. สังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1. การจัดการชุมชน
2. นิติศาสตร
3. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
6. รัฐประศาสนศาสตร
7. สารสนเทศศาสตร
8. การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล/ออกแบบดิจิทัล
9. ออกแบบทัศนศิลป
10. ออกแบบนิเทศศิลป
11. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
12. นาฏศิลปและการแสดง (หลักสูตรครุศาสตร)
คณะวิทยาการจัดการ
1. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
2. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน/วิทยุโทรทัศน
3. การจัดการ
4. การจัดการทรัพยากรมนุษย

5. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
6. การจัดการโลจิสติกส
7. การตลาด
8. การบัญชี
9. การเปนผูประกอบการ
10. คอมพิวเตอรธุรกิจ
11 อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม)
12. อุตสาหกรรมทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว)
13. ธุรกิจศึกษา (หลักสูตรครุศาสตร)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. คหกรรมศาสตร
2. เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร
3. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)/
การจัดการอุตสาหกรรม
4. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา)/เทคโนโลยีไฟฟา
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
7. วิศวกรรมไฟฟา
8. คหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตรครุศาสตร)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
การบริหารการศึกษา ของ คณะครุศาสตร
บริหารธุรกิจ
ของ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก

สาขาวิชาชีพครู

ของ คณะครุศาสตร

งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตารางที่ 11 เงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2562
ปงบประมาณ

งบประมาณแผนดิน

พ.ศ.2557

384,936,800

พ.ศ.2558

547,657,800

พ.ศ.2559

555,837,200

พ.ศ.2560

619,362,900

พ.ศ.2561

666,770,700

พ.ศ.2562

407,848,300

ตารางที่ 12 เงินงบประมาณรายไดทจี่ ัดเก็บไดจริง ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561
ปงบประมาณ

รายรับจริง

พ.ศ.2557

200,399,652

พ.ศ.2558

234,261,185

พ.ศ.2559

249,489,017

พ.ศ.2560

264,706,831

พ.ศ.2561

246,416,000

หมายเหตุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีเงินรายไดคงคลัง คงเหลือ
หลังการเบิกจาย จํานวน 1,116,813,665.30 บาท

บทที่ 2
ความสอดคลองและความเชื่อมโยงของแผน
และการประเมินสถานการณ
ความสอดคลองและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 กับแผนการศึกษาแหงชาติ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ตางก็มียุทธศาสตรทมี่ ีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน ในประเด็นสําคัญ ไดแก
ความมั่นคง ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาคน ความเสมอภาค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคง

ความมั่นคง /การ
ตางประเทศ
ประเทศเพื่อนบาน
และภูมิภาค

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
สังคมและ
ประเทศชาติ

(พ.ศ.2560-2579)
การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทาง
สังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
การสรางความ
การเสริมสรางและ การสรางความเปน
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพทุน
ธรรมลดความ
และแขงขันไดอยาง
มนุษย
เหลื่อมล้ําในสังคม /
ยั่งยืน / วิทยาศาสตร
การพัฒนาภูมิภาค
เทคโนโลยีวิจยั และ
เมืองและพื้นที่พิเศษ
นวัตกรรม
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)
การผลิตและพัฒนา การพัฒนาศักยภาพ
การสรางโอกาส
กําลังคน การวิจัยและ คนทุกชวงวัยและ ความเสมอภาคและ
นวัตกรรม
การสรางสังคมแหง ความเทาเทียมทาง
เพื่อสรางขีด
การเรียนรู
การศึกษา
ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
คน

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

การเติบโตที่เปนมิตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
กับสิ่งแวดลอมเพื่อ
และธรรมาภิบาล
การพัฒนาอยาง
ภาครัฐ / การ
ยั่งยืน
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส
การจัดการศึกษาเพื่อ
สรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กําหนดวา “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว
และกําหนดแนว

ทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนด
ยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยาง
ตอเนื่องและมีบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวม
พลังของทุกภาคสวนในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.2 การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศ พรอมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 บูรณาการความรวมมือกับตางประเทศที่เอื้อใหเกิดความมั่นคง ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ ปองกันภัยคุกคามขามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ
1.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงใหสอดคลองกันแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อชวยเหลือ
ประชาชน และรวมพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ
2.2 การพัฒนาสังคมผูประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสราง
ผูประกอบการทางธุรกิจ
2.3 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกรง และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
3.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพื่อสรางคน
ไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3.3 การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)
3.4 การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ (Talents)
3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
3.6 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
ของคนทุกลุมในสังคม
4.2 การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง
4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม
4.4 การสรางความสมานฉันทในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพใน 25 ลุมน้ํา ทั้งดานอุป
สงคและอุปทาน
5.3 พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ
5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.5 รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ สูความ
เปนเลิศ
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติ
ราชการและมีความเปนมืออาชีพ
6.5 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปน
ธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดตามวิสัยทัศน
ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย
คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน
ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มคี ุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน
มี ความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม
ใหสามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนํา
และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เปาหมาย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมที่มี คุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคา
และบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน

ในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้ง
กระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่
ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคม
ลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง
สินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยง
การขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
และอัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงขึ้น
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน ดําเนินการ
แทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการ
บริหาร จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่
จัดทําโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดี
ขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการ
รับรูก ารทุจริตดีขึ้น
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุค
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ ไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังนี้
“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค

1.เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
เปาหมาย
แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน (Learner
Aspirations) และเปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
เปาหมายดานผูเรียน
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้
1. 3Rs ไดแก
 การอานออก (Reading)
 การเขียนได (Writing)
 การคิดเลขเปน(Arithmetics)
2. 8Cs ไดแก
 ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical
Thinking and Problem Solving)
 ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
 ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural
Understanding)
 ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration,
Teamwork and Leadership)
 ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications,
Information and Media Literacy)
 ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy)
 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)
 ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access)
2. ผูเรียนทุกคน
ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
อยางเทาเทียม (Equity)
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ (Quality)
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่
คุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency)
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศ
ไดมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยดวยแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ไดแก
1. ดานการเมือง ประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักยอมรับความเห็นที่แตกตาง พรรค
การเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยตรวจสอบได นักการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี
2. ดานการบริหารราชการ องคกรภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน กะทัดรัดแต
แข็งแรง ทํางานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เปนหลัก จัดระบบบริหารและบริการใหเปนดิจิทัล

จัดระบบบุคลากรใหมีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสรางวัฒนธรรมตอตานการ
ทุจริต
3. ดานกฎหมาย ใหกฎหมายดีและเปนธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรมเปนเครื่องมือ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกฎหมายอยาง
เหมาะสม มีความรูความเขาใจและสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยงาย และมีการบังคับใช
กฎหมายอยางถูกตองและเปนธรรม
4. ดานยุติธรรม ใหทุกขั้นตอนมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกชวยเหลือ
ประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่
มีการตรวจสอบและถวงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตรมีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพเอื้อตอการแขงขันของประเทศ
5. ดานเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้น มี
การเติบโตอยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยางยั่งยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทาง
เศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับ
การรักษา ฟนฟูและยั่งยืนเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชน ทั้งทรัพยากรทางบก (ปาไมและสัตวปา ดิน แร) ทางน้ํา ทางทะเล
และชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอม
7. ดานสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมี
เอกภาพ กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแตละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ีบนหลักการสรางนําซอม และผูที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมในการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปน
8. ดานสื่อสาร มวลชน เทคโนโลยี ดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่ของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมี
จรรยาบรรณ การรับรูของประชาชน และสื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแก
ประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
9. ดานสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมี
ขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการ และใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถบริหาร
จัดการชุมชนไดดวยตนเอง
10. ดานพลังงาน ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อสรางความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับของประชาชน สงเสริมดานเทคโนโลยีและการมีสวนรวมของประชาชน ใหการบริหาร

จัดการดาน พลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสรางพื้นฐานพลังงาน และการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับดานพลังงาน
11. ดานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การ
บริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถ
เขาถึงและตรวจสอบได ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพื่อให
ประเทศไทยปลอดทุจริต

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไดรวมกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น
ของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการพัฒนาทองถิ่นใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ จึงจําเปนที่จะตองศึกษาและใหความสําคัญกับ
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการดวย
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด
ปลอดภัย นาอยู” ภายใต วิสัยทัศนในการพัฒนาพื้นที่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตร
ปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย”
พันธกิจ
1. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสะอาดที่อยูกับชุมชน และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยใหสังคมนาอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
3. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic
เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการและการทองเที่ยว
4. สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ

นันทนาการ
5. สงเสริมเครือขายอนุรักษ บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมดุลกับการพัฒนาเมือง
6. สงเสริมการเกษตรปลอดภัย ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (GAP)
7. สงเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผนดินดวยระบบ
ธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรใหมีศักยภาพ
และปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม โดยการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และฟนฟูแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ
2. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ไดรับบริการ
ทางการแพทยที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่เพียงพอ
3. ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการคา การลงทุนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน เชน ถนนสายหลัก สายรองระบบขนสงทางราง ไฟฟา ประปา ฯลฯ ไดรับ
การปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นที่
4. มีรายไดจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมสันนทนาการที่เพิ่มขึ้นจากแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน โดยการเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยว เพิ่มคาใชจายตอหัว และการกลับมาเที่ยวซ้ํา
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพื่อการแขงขันในภูมิภาค
อาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา
สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และ
ทั่วถึง
3. สงเสริมระบบ Logistics สูประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และ
ปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถการ
แขงขัน
4. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักและประทับใจของ
นักทองเที่ยว
5. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ
ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความมั่นคง พรอมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน
นโยบายการผลิตกําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบ
จุดเนนเชิงนโยบายแนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ดานการ
ผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน ผลิตกําลังคน รองรับอุตสาหกรรมใหม
New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและจัดการศึกษาแบบทวิภาคี โดยมี
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางบัณฑิตพันธุใหม และกําลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสําหรับการ
ทํางานในอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. เพื่อสรางฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงอนาคต โดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตบัณฑิต และสรางตนแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนเนนการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาสาระ โครงสรางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สรางประสบการณเรียนรู
ดวยการปฏิบัติในสภาพจริงเปนสําคัญ
พัฒนาการศึกษาเพื่อสรางใหผูเรียนมีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูง รวมทั้งการรวมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต
และกําลังคน
นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ รับนโยบายดังกลาว
นําไปสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยตอไป โดยจะสนับสนุน
1. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเปนแหลงเรียนรูของคนในทุกชวงวัย
2. ปรับเปาหมายการรับผูเรียนใหม ใหมีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และคน
สูงอายุ ดวยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
3. สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ สรางจุดเดนจุดขายที่
โดดเดนแขงขันได ผลิตบัณฑิตพันธุใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. บูรณาการศาสตรหลากหลายศาสตรหรือสาขาวิชา เพื่อการสรางสมรถนะเรงดวน

ใหม ตอบโจทยภาคการผลิตสู New S-Curve ที่เปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
5. บูรณาการการเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติในสภาพจริง
6. การบูรณาการทักษะชีวิตและสังคมดิจิทัลกับทักษะชีวิต
7. จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการระหวางศาสตร สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และอุตสาหกรรม
8. หลักสูตรและการเรียนการสอนตอบสนองตอความตองการและการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูรายบุคคลได หรือสามารถจัดทําเปนภาพรวมทั้งสถาบันในลักษณะ Whole campus
development
แผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2560-2574
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําแผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.
2560-2574 ที่ผานความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
โดยแผน Reprofile ฉบับนี้ ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร อัตลักษณของ
นักศึกษา จุดเนนและความเชี่ยวชาญ พื้นที่ใหบริการ ไวดังนี้
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมือ
อาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย
สรางองคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการ
คิด การแกปญหา สรางสรรค ทํางานเปนทีม มีความเขาใจในพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการสื่อสาร
รูเทาทันเทคโนโลยีและสื่อ และมีทักษะความพรอมดานอาชีพ โดยเนนสาขาที่ตอบโจทยประเทศ
และเชิงพื้นที่
2. วิจัยสรางองคความรู นวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยเนนปญหาของชุมชนทองถิ่น เฉพาะ
พื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและบูรณาการตอการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ

3. บริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นอยางยั่งยืน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณากับภูมิ
ปญญาสากล
เปาประสงค
1. เพื่อผลิตและขยายการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตอความตองการใน
การพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศชาติ
3. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมีความรู
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยบูรณาการกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. อนุรักษทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ปลูกฝงคานิยมรัก
ศิลปวัฒนธรรมใหนักศึกษาและชุมชน
5. โรงเรียนสาธิต ฯ เปนตนแบบของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

ยุทธศาสตร
1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา
2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพิ่มศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค
4. ยกระดับการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย
6. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากร
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจัดการสิ่งแวดลอมอยาง
ยัง่ ยืน
8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอน

อัตลักษณของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต
2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
จุดเนนและความเชี่ยวชาญ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่ใหบริการ
1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดสมุทรปราการ

ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579)
จากพระราชกระแสดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ตรัสถึงแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวา “ตองวิเคราะหและรับทราบปญหา ความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นดวย
เมื่อตกลงกันแลวใหนํายุทธศาสตรใหมมาพัฒนาใชและใหปรับให
เหมาะสมตามสภาพและประเพณีทองถิ่น”
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง ไดรวมกันทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่กําหนด
ภารกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏไวในมาตรา 7 วา “ใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ
เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรค ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน
มีสวนรวมในการจัดการ
การบํารุงรักษาการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ
ครู”
โดยมหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป (พ.ศ.25602579) และกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาในระยะ 20 ป ไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ประเด็น
ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการ
พัฒนาทองถิ่นของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการพัฒนา
ทองถิ่นในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขต
ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวี
วัฒนา บางพลัด บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอเมือง
สมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย
ในเบื้องตนผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซึ่งเปนอําเภอที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนลําดับเบื้องตนกอน

วิเคราะหสถานการณภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
( SWOT Analysis)
ไดมีการวิเคราะหสถานการณภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย
วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีรายละเอียดพอ
สังเขปดังนี้
สถานการณภายนอก
1. การแขงขัน
o จําเปนตองพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหลายมิติ เชน ความเปนครู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถทางวิชาการ
ความสามารถในการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ และความมีจิต
อาสา
o พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
o พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตอยอดเชิงพาณิชย และนําไปใช
ประโยชนได
o พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม สรางองคความรู และงานวิจัยรับใชสังคม
2. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจไทย
o ภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยางตอเนื่อง มีผลตอการ
จางงานบัณฑิต
o มหาวิทยาลัยตองทํางานกับ ภาคบริการ ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมจริง
ในเชิงรายสาขาและเชิงพื้นที่ การนําระบบทวิภาคี และ
Work Integrated Learning มาใชอยางจริงจัง
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย

o สังคมไทยมีความขัดแยงและความรุนแรงสูง มหาวิทยาลัยควรเปนตัวอยางให
สังคม สรางความเขาใจดวยการศึกษา สงเสริมใหนักศึกษาและประชาชนเกิด
ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
o Mind-set ของเด็กรุนใหมที่เปลี่ยนไป
4. การเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางของประชากร
o จํานวนเด็กและเยาวชนที่ลดลง สงผลใหตัวปอนเขาสูอุดมศึกษามีแนวโนมลดลง
o ประชากรในวัยสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการจัด
การศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
6. ความตองการของผูใชบัณฑิต
o ทํางานเปนทันที
o มีความรูความสามารถพื้นฐานและวิชาการ
o มีความสามารถทางเทคโนโลยี ภาษา
o มีทักษะชีวิต มนุษยสัมพันธ
o มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6. นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
o ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
o การผลิตครูระบบปด
o โครงการครูคืนถิ่น
o โครงการเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
o มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV
o โครงการ Boot Camp ภาษาอังกฤษ
o โครงการคูปองพัฒนาครู
o พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา เพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น
7. การพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
o การยึดแนวพระราโชบายและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
o มีพันธกิจที่สอดคลองสัมพันธกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
o การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
o การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
o การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
o การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
o การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

o การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา
o Life Long Learning
8. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี
o การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย กระจายไดอยางกวางขวาง
o เปนสังคมไรพรมแดน
o ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่
o นํามาซึ่งนวัตกรรมที่มีมูลคาสูง
o Digital crisis
o Smart university
o Smart city
o Smart person การใชอุปกรณ
o Digital society
o Big data
สถานการณภายใน
1. การเติบโตของมหาวิทยาลัย
o มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพื้นที่จัด
การศึกษาเดียวกัน
o ทุกหลักสูตร ไดรับการรับรองวาผานเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
o ทุกหลักสูตรที่เปนวิชาชีพ ไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพ
o วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูใน TCI ฐาน
1 และ 2 ตามลําดับ
o โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดการศึกษาในระดับ
อนุบาลศึกษาและประถมศึกษา นักเรียนมีผลการสอบคะแนนมาตรฐานที่สูงกวา
คาเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานในทุกกลุมสาระวิชา และมีการกอสรางอาคารเรียน
เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง
2. สถานการณดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
o งบประมาณคงคลังของมหาวิทยาลัย มีความมั่นคง มีมากในระดับหนึ่ง
สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนในการนําเงินออกมาใชเพื่อพัฒนาเพิ่มมูลคา
3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอน

o มีการเชื่อมโยงเครือขาย UniNet ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่
สามารถเชื่อมโยงและใชทรัพยากรขอมูลสารสนเทศทางบริหารและทางวิชาการ
รวมกันไดระหวางมหาวิทยาลัยทุกแหง
o มีการเพิ่มประสิทธิภาพ WiFi ที่เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตไดในพื้นที่สําคัญ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนจาก
งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได
o มีการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแมขายและระบบ Firewall โดยสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติงบประมาณรายไดคงคลัง
o มีนโยบายยกระดับคุณภาพของเว็บไซตของหนวยงานและเว็บการเรียนการสอน
ของอาจารยเปนรายบุคคล

จุดเดน
1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร ชื่อเสียงมานาน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพื้นที่การจัด
การศึกษาเดียวกัน โดยการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีทําเลที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก
แมจะมีพื้นที่จํากัด แตอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธใกลชิด เกิดความอบอุน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีสถานทีก่ วางขวาง เปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐแหงเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถรองรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษไดจํานวนมาก

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีศักยภาพเชิงพื้นที่ เปนทําเลที่ตั้งของ
ภาคอุตสาหกรรม ระเบียนเศรษฐกิจ เขตพื้นที่พิเศษ เปดโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชาชนในวัยทํางานและประชากรในชุมชนทองถิ่นไดจํานวนมาก
6. สามารถจัดการศึกษา และพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบที่หลากหลายที่สนองความ
ตองการของผูเรียนและชุมชนทองถิ่น
7. มีนโยบายและงบประมาณแผนดินในการสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น การผลิตและ
พัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตาม
พระราโชบาย
8. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุก
หลักสูตร
9. มีคณะและสาขาวิชาเปดสอนที่หลากหลาย
10. มีการฝกวิชาชีพและปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครูในหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุ
ศาสตร
11. มีการผลิตครูที่มีคุณภาพ
12. มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือขายที่ใหนักศึกษาฝกงานและอาจารยนิเทศกอยาง
เปนระบบ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีหอพักนักศึกษา พรอมที่จะจัดการศึกษา
และผลิตครูในระบบปด
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีอาคารอุตสาหกรรมบริการ เปนสถานฝก
ประสบการณ มีครุภัณฑพรอมที่จะจัดการศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ
15. สามารถหารายไดจากโรงแรมและหองประชุมของอาคารอุตสาหกรรมบริการ
16. อาจารยประจําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ มี
แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น
17. มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะสรรหาอาจารยประจําในสาขาวิชาที่เปนความ
ตองการของประเทศและคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนศักยภาพ
18. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อสนับสนุนบุคลากรใน
การศึกษาตอและการทําผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น ที่เปนศักยภาพและที่มีความ
จําเปน
19. มีงบพัฒนาอาจารยและบุคลากร จัดสรรใหแกคณะและหนวยงานตาง ๆ
20. มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ทั้งดานการศึกษาตอในระดับปริญญา
เอกและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

21. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับบุคลากรสายวิชาการ สามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการไดอยางเต็มที่
22. มีกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สามารถสราง
เสนทางความกาวหนาแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในอนาคต
23. มีนโยบายและงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาดานการวิจัย ทั้งการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารที่เปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
24. มีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI ฐาน 1 และ 2 ตามลําดับ
25. มีคาเลาเรียนที่เหมาะสม

จุดดอย
1. รายไดของของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมจะลดลงเนื่องจากนักศึกษาลดลง
2. รายไดของของมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากการจัดการศึกษา รายไดที่มาจากการ
วิจัย การบริการวิชาการยังมีนอยมาก
3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
4. ในภาพรวม นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา
5. จํานวนอาจารยมีมากขึ้นในสาขาวิชาเดิม ๆ ในขณะที่จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนม
ลดลง
6. นักศึกษามีอัตราการออกกลางคันสูง
7. มีแตการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ในขณะทีก่ ารพัฒนาหลักสูตรใหมๆ เกิดขึ้นนอย
8. แมวาอาจารยประจําจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น แตก็ยังเปนสัดสวนทีต่ ่ํากวาเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. บางคณะ สาขาวิชาเปดสอนตามความตองการของอาจารย ตามที่ตนเองมีศักยภาพ
ความตองการที่จะมีนักศึกษา ไมไดตั้งอยูบนความตองการของประเทศ
10. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางสวน ยังมีวัฒนธรรมการทํางานที่ไมเอื้อตอการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนางาน ไมชอบการเปลี่ยนแปลง

11. ขาดระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่ชัดเจน ครบถวน การติดตามใช
เวลานาน
12. ขาดการวิเคราะหความตองการแรงงานเพื่อวางแผนผลิตบัณฑิต
13. ขาดการปลูกฝงทัศนคติที่ดีและถูกตองของแตละหลักสูตรใหแกนักศึกษา
14. ไมมีแนวปฏิบัติที่ดีของรูปแบบการผลิตครู
15. ขาดการติดตามประเมินคุณภาพการสอนและระบบการพัฒนาของบัณฑิตครูที่ไดงาน
เปนครู
16. งานวิจัยและงานสรางสรรค ที่มีการตีพิมพ เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการสวน
ใหญจะมี Impact Factor ไมสูง
17. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเกือบทั้งหมด ยังมีระยะเวลาการปฏิบัติ
ไมครบตามเกณฑที่จะเลื่อนระดับตําแหนงได
18. มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ มีผลงานแสดงถึงความชํานาญงานจํานวนมาก แต
ขาดการจัดการองคความรู ที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม
19. การประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
โอกาส
1. สํานักงบประมาณ เริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย
2. มีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ Reprofile ตนเอง และ
มหาวิทยาลัย มีแผน Reprofile ที่ผานการเห็นชอบและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย
แลว
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
อยูใกลกับสถาบันการแพทยจักรี
นฤบดินทร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีแผนที่จะสรางศูนย
เรียนรูและพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุครบวงจรและบริบาลผูปวยระยะทายติดกับ
มหาวิทยาลัย เกิดโอกาสที่จะพัฒนาหลักสูตรและการบริการวิชาการในดาน
สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สุขภาพ ผูสูงวัย ฯลฯ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อยูใกลกับโครงการลูกพระดาบส เกิด
โอกาสที่จะพัฒนาการบริการวิชาการทางการศึกษาแกทองถิ่น
5. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ มุงสงเสริมภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม การ
ทองเที่ยว โลจิสติกส เปนโอกาสใหสาขาวิชาที่เกี่ยวของจะไดแสดงศักยภาพในการจัด
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่น

6. มีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนชองทางในประชาสัมพันธพันธกิจ
และผลงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
7. มีโครงการเครือขายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ที่เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันหลักในการผลิตครู
9. นโยบายโครงการผลิตครูคืนถิ่น ของกระทรวงศึกษาธิการ
10. โครงการความรวมมือในการผลิตครู ของกรุงเทพมหานคร
11. นโยบายการผลิตครูระบบปด ของกระทรวงศึกษาธิการ
12. โครงการคูปองพัฒนาครู ของกระทรวงศึกษาธิการ
13. นโยบายการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ
14. มีทุนการศึกษาตอและการฝกอบรมเฉพาะทางเพื่อพัฒนาอาจารย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงาน
ภายนอก
อุปสรรค
1. อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง สงผลใหเด็กในวัยเรียนมีแนวโนมลดลง
2. นโยบายพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น จะ
เกิดตัวปอนเขาสูมหาวิทยาลัยลดลง
3. การเปดปดภาคเรียน มีหลายรูปแบบ
4. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษายังไมชัดเจน
5. ไมมีคูมือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาและยอมรับรวมกัน
6. ขาดการบูรณาการที่ชัดเจนระหวางมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชากับมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม และหนวยงานภายนอก
7. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงไปสูอาจารยและนักศึกษายังไมทั่วถึง
8. ศักยภาพความเปนครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏไมโดดเดนกวาผูที่จบจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ
9. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเครือขาย ขาดการ
วิเคราะหปญหาและวางแผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหกับโรงเรียนเครือขายรายโรงเรียน
10. กระทรวงศึกษาธิการขาดการวิเคราะหปญหาของครูในพื้นที่ที่ตองไดรับการพัฒนา
และจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมใหกับครูในทองถิ่น

บทที่ 3
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564
จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแหงชาติ แผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.
2560-2574 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ
20 ป (พ.ศ.2560-2579) และขอมูลคําแนะนําและขอสังเกตขององคมนตรีและคณะทํางาน
องคมนตรีจากการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงจึงไดรวม
ประชุมเพื่อทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร ฯ เมื่อวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ไดนําผลการประชุมที่ไดสรุปตอองคมนตรี มาจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรเี พื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งที่ใชชื่อแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให
เปนไปการกําหนดชื่อของแผนระดับหนวยงานที่ยุทธศาสตรชาติ 20 ป บัญญัติไว
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564
ไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย อัตลักษณของบัณฑิต และแผนปฏิบัติ
การมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรเี พื่อพัฒนาทองถิ่น ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเปนสถาบันหลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคง
ใหกับประเทศ
พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
2.พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดย
การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ
3.สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความ
เขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอ
สวนรวม

4.วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนน
การบูรณาการเพือ่ นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
5.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณาการกับภูมิ
ปญญาสากล
6.บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ
อัตลักษณของบัณฑิต
1. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
- มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง
- มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง
- มีอาชีพมีงานทํา
- เปนพลเมืองดีมีวินัย
2. มีจิตอาสา
3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรเี พื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564
จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาชาติ และยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ20ป (พ.ศ.2560-2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อใชเปนแผนในการดําเนินงานในระยะที่ 1 นี้
ประกอบดวยยุทธศาสตร จํานวน 4 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการหลัก และโครงการตามบริบท
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค
1. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานสังคม
3. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานการศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ
1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดําเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย
อยางมีนัยสําคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและอาจารย กับการพัฒนาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
1. มีฐานขอมูลของพื้นทีบ่ ริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความตองการที่
แทจริงของชุมชน) เพื่อใชในการวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเปนผลจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
3. รอยละสะสมของจํานวนหมูบานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาดําเนินโครงการพัฒนา
เปรียบเทียบกับจํานวนหมูบานทั้งหมดในพื้นที่บริการ
4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ สะสม
แยกประเภทตามเปาประสงค

5. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
6. อัตราสวนโครงการพัฒนาทองถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนเจาภาพหลักที่บูรณาการ
การทํางานกับภาคีเครือขาย เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาทองถิ่นทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
7. อัตราการอานออกเขียนไดของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย
ประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
8. จํานวนผูเขารวมโครงการที่เกี่ยวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา เพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคทั้ง 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมีวินัย) สูการปฏิบัติ
ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
9. รอยละของจํานวนหมูบานที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น
10. จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผูประกอบการหรือผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีป่ ระสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
11. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
เปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
12. อัตราอพยพของประชากรวัยทํางานในทองถิ่นลดลง
13. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
14. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางคุณคา
และจิตสํานึกรักษทองถิ่น
โครงการหลัก
1. โครงการจัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของพื้นที่บริการเพื่อใชเปนเครื่องมือชวย
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. โครงการติดอาวุธทางปญญาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน บมเพาะประชากรใน
พื้นที่บริการใหพรอมดวยคุณลักษณะ 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
- โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น
3. โครงการสงเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน สําหรับพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โครงการอานออกเขียนไดเพื่อสรางเสริมสุขภาวะสําหรับนักเรียน
- โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP

- โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
1. โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
- โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
- โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู อาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย น
กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- โครงการคูปองครู
- โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
- โครงการบูรณาการทัศนคติ ความรู และพฤติกรรมพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
เขาสูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในและนอกหลักสูตร
- โครงการถายทอดความรูดานเศรษฐกิจดิจิตอล
- โครงการพัฒนามัคคุเทศกและบริหารจัดการการทองเที่ยว
2. โครงการอบรม/บริการวิชาการเพื่อถายทอดความรู
3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย
4. โครงการวิจัย สรางฐานขอมูล องคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค
5. โครงการกิจกรรมสัมพันธสรางเครือขายการมีสวนรวม
- โครงการความรวมมือสรางเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
- โครงการจัดประกวดผลงานชุมชน
- โครงการจิตอาสา
- โครงการจัดงานตลาดนัดชุมชน

กลยุทธที่ 1.1 สรางและพัฒนาความรวมมือ กับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และ
ดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มาตรการ
1. พัฒนาทองถิ่นในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยจิตวิญญาณ ในลักษณะ Area
Base
2. ต อ งเกิ ด จากความร ว มมื อ การวางแผนพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ และการบู ร ณาการกั บ
หนวยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถิ่น
3. สรางปฏิสัมพันธที่ดีกับทุกภาคสวนในพื้นที่

4. สรางระบบฐานขอมูล ตองรูจักทองถิ่นที่รับผิดชอบเปนอยางดี
5. กําหนดพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจน ไมทับซอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
6. ประสานงานกับผูวาราชการอยางใกลชิด

กลยุทธที่ 1.2 บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมี
นัยสําคัญ
มาตรการ
1. วางแผนพัฒนาภายใตบริบทของพื้นที่และยุทธศาสตรจังหวัดโดยความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ให ทุ ก ภาคส ว นเข า มามี บ ทบาทตามภารกิ จ ของตนเอง โดยมี อ งค ค วามรู ข อง
มหาวิทยาลัยเปนสื่อประสาน
3. มีการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัด
และทองถิ่น
4. มีการบูรณาการรวมกันของแตละคณะ สาขาวิชา หนวยงานสนับสนุนอื่น ตาม
พันธกิจและศักยภาพ
5. จัดตั้งคณะทํางานรวมในการพัฒนาทองถิ่นในแตละโครงการ โดยบูรณาการความ
รับผิดชอบรวมกันอยางเต็มศักยภาพ
6. มุงพัฒนาโครงการพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ
7. ไมดําเนินการในลักษณะเปนผูนําการพัฒนา ใหดําเนินการในลักษณะรวมพัฒนา
8. ยึดความตองการของทองถิ่นเปนสําคัญ ไมยึดความตองการของตนเองเปนที่ตั้ง
9. มีการติดตามและประเมินผล
10. มุงใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดอยตนเองอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและอาจารย กับการพัฒนาทองถิ่น
มาตรการ
1. อาจารยและบุคลากรควรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
ภาระงาน

2. ทุกสาขาวิชา ตองผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการพัฒนา
ทองถิ่น
3. การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย ใหมีการบูรณาการ
กับการพัฒนาทองถิ่น
4. นําองคความรูที่ไดรับจากการพัฒนาทองถิ่นมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
5. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยใหตอบโจทยความตองการของทองถิ่น/ประเทศ สามารถ
นําไปใชไดจริงและถูกนําไปใชอยางเปนรูปธรรม
6. สรางเครือขายความรวมมือกับทองถิ่น องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
7. เร ง การเผยแพร บ ทความทางวิ ช าการ งานวิ จั ย ของอาจารย สู ส าธารณะให เ กิ ด
ประโยชนมากขึ้น โดยไมอางภาระงานเปนอุปสรรค

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เปาประสงค
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรมี ีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่
ตองการของผูใชบัณฑิต
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรสี มบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบม
เพาะศิษยแตละชวงวัยใหมีคุณลักษณะทั้ง 4
3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพิ่ม
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่
ยอมรับดวย School Integrated Learning (SIL) และสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณ
ความเปนครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค
4. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
5. ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. สรางเครือขายแลกเปลีย่ นเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสู
วิชาชีพครู
ตัวชี้วัด
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตครูเพื่อใหบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณภาพเปนเลิศ พรอมดวย
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษา และคุณลักษณะครู
ศตวรรษที่ 21

2. มี Platform เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพ
3. รอยละครูของครูที่มีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียนตอปการศึกษา
4. รอยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผานเกณฑของ
หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป
5. สัดสวนบัณฑิตครูที่ไดรับการบรรจุเขาทํางาน
6. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา
สมรรถนะครูประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ไดรับตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
1. โครงการผลิตครูเปนเลิศเพื่อพัฒนาทองถิ่นในระบบปด
2. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
3. โครงการจัดทําคลังขอสอบวัดแววความเปนครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. โครงการจัดทํา Platform เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพ
5. โครงการพัฒนาครูของครู
- โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยเปนตนแบบใหกับ
โรงเรียนในทองถิ่น
- โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอน
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
1. โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร
2. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนครูมืออาชีพ
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรครูใหมีความพรอมและเปนจุดเดนตาม
แนวทางยุทธศาสตรใหม
4. โครงการจัดทําคูมือ สื่อ และนวัตกรรมการจัดเรียนการสอน
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เขาสู
วิชาชีพ

กลยุทธที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่
ยอมรับดวย School Integrated Learning (SIL) และสอดคลองกับความตองการของประเทศ
มาตรการ
1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศและ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและความตองการของประเทศ
2. ผลิตใหตรงกับจํานวนความตองการและสาขาที่ขาดแคลน
3. หลักสูตรผลิตครูตองผานคุรุสภา

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
มาตรการ
1. พัฒนาศักยภาพอาจารยคณะครุศาสตร ใหมีความเปนมืออาชีพ
2. จัดใหอาจารยคณะครุศาสตรมีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
3. ผลักดันใหอาจารยคณะครุศาสตรมีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียน
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
4. ใหอาจารยใหมมีการเก็บชั่วโมงสอนในหองเรียนโรงเรียนสาธิต เพื่อใชประกอบการ
พิจารณารับบรรจุ
5. ใหอาจารยคณะครุศาสตรจัดเวลาเขาสอนหรือสังเกตการณในหองเรียน เพื่อใช
ประกอบการประเมินคุณภาพอาจารย
6. ใหอาจารยคณะครุศาสตร มีสื่อการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ
7. ใหอาจารยคณะครุศาสตร มีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางที่
มี Impact Factor
กลยุทธที่ 2.3 บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิต
วิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรการ
1. ทุกคณะมีสวนรวมในการผลิตครู โดยมีคณะครุศาสตรเปนแกน

2. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณ
ความเปนครูและคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. มุงพัฒนานักศึกษาครุศาสตรทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 (3Rs8Cs)
4. มุงพัฒนานักศึกษาครุศาสตรทุกคนใหมีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระราโชบาย โดยสอดแทรกใน
หลักสูตร
5. พัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ใหนักศึกษาครูไดผานเกณฑ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกระทรวงศึกษาธิการ
6. จัดทําคลังขอสอบวัดแววความเปนครู ที่สามารถใชขอมูลในการจําแนกนักศึกษาเพื่อ
การบมเพาะใหตรงสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครู
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
7. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรตามโครงการความรวมมือกับกรุงเทพมหานคร (ทุนเอราวัณ)
อยางตอเนื่อง
8. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรใหสามารถบรรจุครูตามโครงการครูคืนถิ่นไดในสัดสวนที่สูงขึ้น
9. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรในระบบปดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
โดยมีหอพักเปนหนวยบมเพาะ
10. เปด/ขยายสาขาวิชาที่เปนสาขาวิชาขาดแคลนและเปนความตองการของจังหวัด
สมุทรปราการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
11. ผลิตครูใหไดใบประกอบวิชาชีพ

กลยุทธที่ 2.4 ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลง
มาตรการ
1. ใหความสําคัญการยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมให
สอดรับกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ตามโครงการความรวมมือของ
กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร
2. การยกระดับสมรรถนะครูประจําการเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการและ
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียินดีใหความรวมมือตามศักยภาพ

3. สนับสนุนโครงการ DLTV มูลนิธิทางไกลผานดาวเทียม
กลยุทธที่ 2.5 ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มาตรการ
1. สรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
2. เนนการพัฒนาองคความรู เทคนิคการสอน สถานการณปจจุบัน และแนวโนมใน
อนาคต
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ใหพิจารณาศิษยเกาบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เปนลําดับแรก

กลยุทธที่ 2.6 สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสู
วิชาชีพครู
มาตรการ
1. จัดทํา Platform เครือขา ยแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางบั ณฑิตครู (ศิษยเ กา)จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรที ี่เขาสูวิชาชีพ
2. ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู(ศิษยเกา)จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่เขาสูวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
ดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและ
จิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
4. พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย
5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ
และนานาชาติ
3. รอยละของนักศึกษาที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (สําหรับหลักสูตรที่มอี งคกรวิชาชีพกํากับ)
4. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอื่น ๆ
5. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ป
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้น
7. อัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการหลัก
1. โครงการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
2. โครงการพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพเพื่อ
จัดการเรียนรู
3. โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม ภายใตบริบทของการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
4. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรู (Learning Space)

โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอมและเปนจุดเดนตาม
แนวทางยุทธศาสตรใหม
3. โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการพัฒนาหองสมุด โสตทัศนูปกรณ
- โครงการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร
- โครงการพัฒนาศูนยภาษา
4. โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
สาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. โครงการพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตในยุค
Thailand 4.0
8. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. โครงการจัดหาครุภัณฑเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. โครงการจัดหาหรือปรับปรุงอาคารสิ่งกอสรางประกอบเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
กลยุทธที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่
ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
มาตรการ
1. ทบทวนหลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน โดยกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคผูใช
บัณฑิต
2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมกันในรูปแบบสหวิทยาการ

3.
4.
5.
6.

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีกิจกรรม/โครงงานเพื่อพัฒนาชุมชนแบบ Area Base
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการบูรณาการกับการทํางาน Work Integrated Learning
ยกเลิกหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาเรียน บัณฑิตตกงานสูง หางานทําลําบาก
สนับสนุนการพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มี
ศักยภาพพรอม

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
มาตรการ
1. วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน
2. สรรหาและพัฒนาอาจารยเพื่อรองรับหลักสูตรใหม
3. ใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการการเรียนการสอนใหม ไมใชวิธีเดิม ๆ
ควรใช Digital Innovation ในการเรียนการสอนอยางเต็มที่
4. พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามแผนพัฒนาบุคลากร
5. ใหอาจารยทุกคน มีสื่อการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ
6. ใหอาจารยทุกคน มีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางที่มี
Impact Factor
7. ใหความสําคัญการพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพมากขึ้น ทั้งตําแหนงทางวิชาการและ
ระดับคุณวุฒิ
8. เรียกรองใหอาจารยมีจิตวิญญาณความเปนครู รวมมือรวมใจกัน มุงผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา อยาคิดวาเปนภาระ
กลยุทธที่ 3.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะ
และจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
มาตรการ
1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ทองถิ่น
และประเทศ
2. พัฒนาการสอนรายวิชาใหสามารถปลูกฝงทัศนคติและจิตอาสาในการพัฒนาทองถิ่น
3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน Work Integrated Learning
4. รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในรูปแบบทวิภาคี

กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย
มาตรการ
1. สรางหรือพัฒนาแหลงเรียนรูใ นการผลิตบัณฑิตที่ Active & Effective
2. บูรณาการแหลงเรียนรูเพื่อการผลิตบัณฑิตและใหบริการประชาชนไปดวย
3. ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบั ติการ หองสมุด และโสตทัศ นูปกรณเพื่ อ
อํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา
กลยุทธที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ
มาตรการ
1. ยกระดับคณะ สาขาวิชา และอาจารย ผลิตบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต
ทั้งดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21
2. อาจารยทุกคนมีสวนในการปลูกฝงนักศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระราโชบาย โดย
สอดแทรกในหลักสูตร
3. เชิญผูมีประสบการณตรงจากทุกภาคสวนมาเปนวิทยากร
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย เชน E-learning การเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูจากชุมชน เปนตน และกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะภาษา
ทักษะการเรียนรู ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําเพื่อใหนักศึกษา
มีสุขภาพแข็งแรงรูแพ รูชนะ รูอภัย และมีบุคลิกภาพที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาประสงค
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ

กลยุทธ
1. สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ
และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
2. เพิ่มบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการ
เรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา
3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว
ตัวชี้วัด
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. จํานวนฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐอยูในระดับสูง
หรือสูงมาก
4. มีการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหมีความคลองตัวและทันสมัย
5. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
6. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงาน
ดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
7. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพื่อขยายเครือขายและปรับปรุงขอมูล
อยางสม่ําเสมอ
8. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ
9. ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
10. ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ของประชาชน/ผูรับบริการ ที่มีตอ
มหาวิทยาลัย
โครงการหลัก
1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ
2. โครงการราชภัฏโพล ที่มีประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือ
3. โครงการเครือขายสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ

5. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและการ
จัดการเรียนการสอน ใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
6. โครงการจัดตั้งศูนยเศรษฐกิจฐานรากตามพระราโชบายเพื่อความเปนเลิศ
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2. โครงการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการตามเกณฑการจัด
อันดับ Webometrics
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัด
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาและปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ
5. โครงการจัดกิจกรรมสัมพันธศิษยเกาเพื่อขยายเครือขาย

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ
และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
มาตรการ
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยตามแผนพัฒนาบุคลากร
3. สนับ สนุ นการเพิ่ม ขีดความสามารถและสร างเสน ทางความกาวหน าในสายอาชี พ
(Career Path) ของบุคลากรสายสนับสนุน
4. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
5. สงเสริมบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นตามพระ
ราโชบาย ตามความรูความสามารถและศักยภาพอยางเต็มที่
6. รวมพลัง หัวใจ ในมหาวิทยาลัย คณะ ทุกหนวยงานใหเปนเอกภาพ มีความสามัคคี
สรางเกียรติและความภาคภูมิใจใหเกิดแกนักศึกษาและแตละหนวยงาน

กลยุทธที่ 4.2 เพิ่มบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการ
การเรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา
มาตรการ
1. ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชน
และภาคีตางๆ
2. ใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3. จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหชัดเจน นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 4.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรการ
1. ขยายความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ
2. จัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชน
3. พัฒนาเครือขายในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ใหทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ การสื่อสารภายในและภายนอกองคกรใหสังคม
รับรูผลงานในทุกชองทาง
7. สรางวัฒนธรรมองคกรใหดีขึ้นดังเชนในอดีต เกิดการรวมพลัง ลดความขัดแยง
8. รวมพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใหเขมแข็งยิ่งขึ้น เพิ่มมิติความรวมมือ
การใชทรัพยากรรวมกัน ลดมิติความทับซอน มิติการแขงขัน
กลยุทธที่ 4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว
มาตรการ
1. ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศต า งๆให ทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนไป และสอดคลองกับสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและขจัด
ปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานและการใหบริการ

2. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และปลูกฝงใหเปนคานิยมรวมขององคกร
3. ใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากรทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม กฎหมาย ขอบังคับ
ข อ เท็ จ จริ ง มติ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด ยึ ด หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล หลั ก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมี
สวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนน
ฉันทามติ
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและขอมูลสารสนเทศที่สําคัญใหทันสมัย
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชน โดยลดงาน Paper Work

บทที่ 4
แผนการดําเนินงานโครงการสําคัญ
ภายใตแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 อยู
ภายใตประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร คือ การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาประสงค 12 เปาประสงค กลยุทธ 18 กลยุทธ
และตัวชี้วัด รวม 36 ตัวชี้วัด มีโครงการสําคัญตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
และตัวชี้วัด โดยมีแผนการดําเนินงานโครงการสําคัญตาง ๆ ดังตอไปนี้

ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาท ้องถิน
เป้ าประสงค์ 1. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
2. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านสังคม
3. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
4. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านการศึกษา/การเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ
กลยุทธ์ 1. สร ้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพืนที และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการพัฒนาให ้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีนัยสําคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท ้องถิน

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

1. โครงการจัดทําฐานข ้อมูล (Big Data) ของ
พืนทีบริการเพือใช ้เป็ นเครืองมือช่วยตัดสินใจใน
การวางแผนพัฒนาท ้องถินตามบทบาทและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย

มีฐานข ้อมูลของพืนทีบริการ (ศักยภาพ
ชุมชน สภาพปั ญหาและความต ้องการที
แท ้จริงของชุมชน) เพือใช ้ในการวิเคราะห์
ประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพืนที
ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. โครงการความร่วมมือสร ้างเครือข่ายการมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาท ้องถิน

จํานวนภาคีเครือข่ายทังภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงาน
และภาคประชาสังคม ทีร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการ
พัฒนาท ้องถินในพืนทีบริการ

2561

2562

2563

2564

√

√

√

√

ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาท ้องถิน
เป้ าประสงค์ 1. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ 1. สร ้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพืนที และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการพัฒนาให ้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีนัยสําคัญ

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพือวัดดัชนีชวัี ด
ความสุขมวลรวมชุมชน สําหรับพืนทีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โครงการยกระดับสินค ้าชุมชน OTOP

จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผู ้ประกอบการ
หรือผู ้ประกอบการใหม่ในพืนทีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีประสบความสําเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู ้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มรธ.สมุทรปราการ และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

2. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพือวัดดัชนีชวัี ด
ความสุขมวลรวมชุมชน สําหรับพืนทีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โครงการแก ้ไขความยากจนของประชาชนใน
เขตชนบท

- ร ้อยละของจํานวนหมู่บ ้านทีมีดัชนีชวัี ด
ความสุขมวลรวมชุมชนเพิมขึน
อัตราการเพิมขึนของรายได ้ครัวเรือนทีใช ้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพืนที
เป้ าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ - ร ้อยละสะสมของจํานวนหมู่บ ้านที
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข ้าดําเนินโครงการ
พัฒนา เปรียบเทียบกับจํานวนหมู่บ ้าน
ทังหมดในพืนทีบริการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
หน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

3. โครงการถ่ายทอดความรู ้ด ้านเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล

จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผู ้ประกอบการ
หรือผู ้ประกอบการใหม่ในพืนทีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีประสบความสําเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู ้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์

√

√

√

4. โครงการพัฒนามัคคุเทศก์และบริหารจัดการ
การท่องเทียว

จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผู ้ประกอบการ
หรือผู ้ประกอบการใหม่ในพืนทีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีประสบความสําเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู ้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะวิทยาการจัดการ

√

√

√

ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาท ้องถิน
เป้ าประสงค์ 2. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านสังคม
กลยุทธ์ 1. สร ้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพืนที และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการพัฒนาให ้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีนัยสําคัญ
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท ้องถิน

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

1. โครงการติดอาวุธทางปั ญญาเพือการพัฒนา
ท ้องถินอย่างยังยืน บ่มเพาะประชากรในพืนที
บริการให ้พร ้อมด ้วยคุณลักษณะ 4 ประการตาม
แนวพระราโชบาย
- โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข ้าใจสิทธิหน ้าทีของ
ตนเองและ
ผู ้อืน

จํานวนผู ้เข ้าร่วมโครงการทีเกียวกับการ
น ้อมนําพระราโชบายด ้านการศึกษา เพือ
เสริมสร ้างคุณลักษณะคนไทยทีพึง
ประสงค์ทัง 4 ประการ (มีทัศนคติทีดีและ
ถูกต ้อง มีพืนฐานชีวต
ิ ทีมันคงเข ้มแข็ง มี
อาชีพมีงานทํา และเป็ นพลเมืองดีมีวน
ิ ัย)
่ ารปฏิบัตใิ นพืนทีบริการของ
สูก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท ้องถิน และภูมิปัญญาไทย

มีแหล่งเรียนรู ้ด ้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน เพือเสริมสร ้างคุณค่า
และจิตสํานึกรักษ์ท ้องถิน

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะ

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

3. โครงการวิจัย สร ้างฐานข ้อมูล องค์ความรู ้
นวัตกรรม สิงประดิษฐ์ และงานสร ้างสรรค์

จํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู ้ต่างๆ ที
ถูกนําไปใช ้ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ และทุก
หน่วยงาน

4. โครงการอบรม/บริการวิชาการเพือถ่ายทอด
ความรู ้

จํานวนโครงการพัฒนาท ้องถินของ
ทุกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ
สะสม แยกประเภทตามเป้ าประสงค์

2561

2562

2563

2564

√

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาท ้องถิน
เป้ าประสงค์ 3. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล ้อม
กลยุทธ์ 1. สร ้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพืนที และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการพัฒนาให ้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีนัยสําคัญ

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

1. โครงการบริหารจัดการขยะและสิงแวดล ้อม

- ร ้อยละของจํานวนหมู่บ ้านทีมีดัชนีชวัี ด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ความสุขมวลรวมชุมชนเพิมขึน
- หน่วยงานอืน ๆ
จํานวนภาคีเครือข่ายทังภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนิน
โครงการพัฒนาท ้องถินในพืนทีบริการ

2. โครงการบูรณาการทัศนคติ ความรู ้ และ
พฤติกรรมพึงประสงค์ด ้านสิงแวดล ้อม
่ ระบวนการเรียนรู ้ตลอดชีวต
เข ้าสูก
ิ ทังในและนอก
หลักสูตร

จํานวนภาคีเครือข่ายทังภาครัฐ ภาคเอกชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
และภาคประชาสังคม ทีร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน ๆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการ
พัฒนาท ้องถินในพืนทีบริการ

2561

2562

2563

2564

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนาท ้องถิน
เป้ าประสงค์ 4. ชุมชนท ้องถินได ้รับการพัฒนาด ้านการศึกษา/การเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ
กลยุทธ์ 1. สร ้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพืนที และดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการพัฒนาให ้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีนัยสําคัญ

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพือวัดดัชนีชวัี ด
ความสุขมวลรวมชุมชน สําหรับพืนทีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- โครงการอ่านออกเขียนได ้เพือสร ้างเสริมสุข
ภาวะสําหรับนักเรียน

อัตราการอ่านออกเขียนได ้ของจํานวน
ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย
ประถมศึกษาในพืนทีบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คณะครุศาสตร์ และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

2. โครงการสถาบันอุดมศึกษาพีเลียง

จํานวนโรงเรียนทีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดําเนินโครงการอันเป็ นผลจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพืนที

คณะครุศาสตร์ และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และ
จํานวนโรงเรียนทีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมายใน ดําเนินโครงการอันเป็ นผลจากการ
เขตพืนทีรับผิดชอบ
วางแผนพัฒนาเชิงพืนที

คณะครุศาสตร์ และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

4. โครงการคูปองครู

คณะครุศาสตร์ และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

จํานวนโรงเรียนทีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดําเนินโครงการอันเป็ นผลจากการ
วางแผนพัฒนาเชิงพืนที

ยุทธศาสตร์ที 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้ าประสงค์ 1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็ นเลิศ เป็ นทีต ้องการของผู ้ใช ้บัณฑิต
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณ์พร ้อมด ้วยคุณลักษณะคนไทยทีพึงประสงค์ 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
และมีศักยภาพในการถ่ายทอดและบ่มเพาะศิษย์แต่ละช่วงวัยให ้มีคุณลักษณะทัง 4
กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตให ้มีสมรรถนะเป็ นเลิศ เป็ นทียอมรับด ้วย School Integrated Learning (SIL)
และสอดคล ้องกับความต ้องการของประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให ้มีความเป็ นมืออาชีพ
3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให ้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร ้อมด ้วยจิตวิญญาณความเป็ นครูและคุณลักษณะทีพึงประสงค์

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

1. โครงการผลิตครูเป็ นเลิศเพือพัฒนาท ้องถินใน
ระบบปิ ด

- มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ และคณะอืน ๆ
กระบวนการผลิตครูเพือให ้บัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ
และคุณภาพเป็ นเลิศ พร ้อมด ้วย
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามพระรา
โชบายด ้านการศึกษา และคุณลักษณะครู
ศตวรรษที 21

2561

2562

2563

2564

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

2. โครงการจัดทําคลังข ้อสอบวัดแววความเป็ นครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร ้อยละของบัณฑิตครูทีจบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีสอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทังภาครัฐและ
เอกชน ภายในเวลา 1 ปี

คณะครุศาสตร์

√

√

√

3. โครงการพัฒนาครูของครู
- โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที
ได ้รับตีพ ิมพ์เผยแพร่ทงในระดั
ั
บชาติและ
นานาชาติ หรือนําไปใช ้ให ้เกิดประโยชน์
ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิมขึน

คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ

√

√

√

4. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให ้เป็ นศูนย์ฝึก
ปฏิบัตก
ิ ารและการวิจัยเป็ นต ้นแบบให ้กับโรงเรียน
ในท ้องถิน
- โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให ้เป็ นต ้นแบบการ
จัดการเรียนการสอน

ร ้อยละครูของครูทีมีประสบการณ์การสอน
และทํางานร่วมในโรงเรียนต่อปี การศึกษา

คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ
และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

5. โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์

- ร ้อยละของบัณฑิตครูทีจบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีสอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทังภาครัฐและ
เอกชน ภายในเวลา 1 ปี
สัดส่วนบัณฑิตครูทีได ้รับการบรรจุเข ้า
ทํางาน

คณะครุศาสตร์

√

√

√

6.โครงการพัฒนาวิชาชีพครูให ้เป็ นครูมืออาชีพ

ร ้อยละของบัณฑิตครูทีจบจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทีสอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆทังภาครัฐและ
เอกชน ภายในเวลา 1 ปี

คณะครุศาสตร์

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

7. โครงการจัดทําคู่มือ สือ และนวัตกรรมการจัด
เรียนการสอน

มี Platform เพือสร ้างเครือข่ายแลกเปลียน คณะครุศาสตร์ และหน่วยงานอืน ๆ
เรียนรู ้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทีเข ้าสูว่ ช
ิ าชีพ

2561

2562

2563

2564

√

√

√

ยุทธศาสตร์ที 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้ าประสงค์ 3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทีเข ้าสูว่ ช
ิ าชีพได ้รับการยกระดับ/เพิมสมรรถนะเพือรองรับการเปลียนแปลง
กลยุทธ์ 4. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให ้สอดรับกับสภาวการณ์ทีเปลียนแปลง
5. ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. สร ้างเครือข่ายแลกเปลียนเรียนรู ้ให ้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทีเข ้าสูว่ ช
ิ าชีพครู

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

1. โครงการสนับสนุน DLTV เพือแก ้ปั ญหาการ
ขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

มี Platform เพือสร ้างเครือข่ายแลกเปลียน คณะครุศาสตร์ ศูนย์ภาษา สํานัก
เรียนรู ้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
วิทยบริการและเทคโนโลยี
ราชภัฏทีเข ้าสูว่ ช
ิ าชีพ
สารสนเทศ และหน่วยงานอืน ๆ

√

√

√

2. โครงการจัดทํา Platform เครือข่ายแลกเปลียน
เรียนรู ้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที
เข ้าสูว่ ช
ิ าชีพ

มี Platform เพือสร ้างเครือข่ายแลกเปลียน คณะครุศาสตร์
เรียนรู ้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทีเข ้าสูว่ ช
ิ าชีพ

√

√

√

3. โครงการแลกเปลียนเรียนรู ้ระหว่างบัณฑิตครู
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีทีเข ้าสูว่ ช
ิ าชีพ

มี Platform เพือสร ้างเครือข่ายแลกเปลียน คณะครุศาสตร์
เรียนรู ้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทีเข ้าสูว่ ช
ิ าชีพ

√

√

√

ึ ษา
ยุทธศาสตร์ที 3 การยกระดับคุณภาพการศก
่ วัตกรรมเพือการพัฒนาเชิงพืนที
เป้ าประสงค์ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเป็ นเลิศในการสร ้างความมันคงให ้กับประเทศ ด ้วยการบูรณาการองค์ความรู ้สูน
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให ้เป็ นทีต ้องการของผู ้ใช ้บัณฑิตด ้วยอัตลักษณ์ด ้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร ้อมรองรับบริบททีเปลียนแปลง
3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็ นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็ นทียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให ้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการทีตอบสนองการพัฒนาท ้องถินและสอดคล ้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพผู ้สอนให ้เป็ นมืออาชีพ
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ้ให ้บูรณาการกับการทํางาน และเสริมสร ้างทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาท ้องถิน
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้เพือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให ้ได ้ตามเป้ าหมาย
5. ผลิตบัณฑิตได ้ตามความต ้องการของผู ้ใช ้บัณฑิต ทังด ้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรให ้มี จํานวนหลักสูตรทีได ้รับการปรับปรุงให ้
ความพร ้อมและเป็ นจุดเด่นตามแนวทางยุทธศาสตร์ ทันสมัยและ/หลักสูตรใหม่แบบสห
ใหม่
วิทยาการทีตอบสนองต่อการพัฒนา
ท ้องถินและสอดคล ้องกับการพัฒนา
ประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2561

2562

2563

2564

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2562

2563

2564

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

√

√

√

่ วัตกรรมราชภัฏ มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสันเพือพัฒนา
3. โครงการบูรณาการองค์ความรู ้สูน
เพือการพัฒนาเชิงพืนที
ทักษะทุกช่วงวัย

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

√

√

√

3. โครงการบ่มเพาะให ้บัณฑิตมีทักษะเป็ น
ผู ้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต ้บริบทของการพัฒนา
ท ้องถินอย่างยังยืน

อัตราการได ้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

√

√

√

4. โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้
(Learning Space)

ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ทีได ้รับการ
ตีพ ิมพ์เผยแพร่หรือได ้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ทุกหน่วยงาน

√

√

√

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

√

√

√

2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถาน
ประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพือจัดการเรียนรู ้

ร ้อยละของนักศึกษาทีได ้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทีเกียวข ้องกับ
สาขาทีสําเร็จการศึกษา (สําหรับหลักสูตร
ทีมีองค์กรวิชาชีพกํากับ)

5. โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและ
-อัตราการได ้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
- ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู ้ใช ้บัณฑิตเพิมขึน

2561

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

6. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

- อัตราการได ้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
- ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู ้ใช ้บัณฑิตเพิมขึน

ทุกคณะ

√

√

√

7. โครงการพัฒนาความรู ้ ทักษะด ้านภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที 21 สําหรับนักศึกษาครู ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระดับความสามารถด ้านการใช ้
ภาษาอังกฤษของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอืน ๆ

คณะครุศาสตร์ ศูนย์ภาษา

√

√

√

8. โครงการพัฒนาความรู ้ ทักษะด ้านภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที 21 สําหรับนักศึกษาสาขาอืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระดับความสามารถด ้านการใช ้
ภาษาอังกฤษของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอืน ๆ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ภาษา

√

√

√

9. โครงการพัฒนาความรู ้ด ้านเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให ้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

- อัตราการได ้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
- ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู ้ใช ้บัณฑิตเพิมขึน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในยุค Thailand 4.0

- อัตราการได ้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
- ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู ้ใช ้บัณฑิตเพิมขึน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

√

√

√

11. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ทีได ้รับการ
ตีพ ิมพ์เผยแพร่หรือได ้รับรางวัลใน
ระดับชาติและนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

√

√

√

12. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

- อัตราการได ้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
- ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู ้ใช ้บัณฑิตเพิมขึน

ทุกหน่วยงาน

√

√

√

13. โครงการจัดหาหรือปรับปรุงอาคารสิงก่อสร ้าง
ประกอบเพือยกระดับคุณภาพการศึกษา

- อัตราการได ้งานทํา/ทํางานตรงสาขา/
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
- ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิต
โดยสถานประกอบการผู ้ใช ้บัณฑิตเพิมขึน

มหาวิทยาลัย

√

√

√

ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้ าประสงค์

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน ้นการสร ้างธรรมาภิบาล ความพร ้อม
และความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได ้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด ้านการเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพือการพัฒนาท ้องถินทีสร ้างความมันคง
ให ้กับประเทศ

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมบุคลากรทีเป็ นคนดีคนเก่งให ้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู ้ความสามารถ และศักยภาพเพือพัฒนามหาวิทยาลัยและท ้องถินอย่างเต็มที
2. เพิมบทบาทการเป็ นมหาวิทยาลัยเพือท ้องถินโดยให ้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาท ้องถิน
ิ ทางปั ญญา
และการสร ้างผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ั ทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. สร ้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพือเสริมสร ้างประสิทธิผลตามวิสย
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด ้านฐานข ้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให ้ทันสมัย รวดเร็ว

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

่ วาม
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูค
เป็ นเลิศ

จํานวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที
ได ้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ

มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน

2. โครงการราชภัฏโพล ทีมีประสิทธิภาพและความ จํานวนฐานข ้อมูลเพือบริหารจัดการในการ มหาวิทยาลัย คณะ สถาบันวิจัย
น่าเชือถือ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือการพัฒนาท ้องถิน

2561

2562

2563

2564

√

√

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2562

2563

2564

มหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงาน

√

√

√

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
่ วามเป็ นเลิศ
มหาวิทยาลัยสูค

- มีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงาน
และประสิทธิผล
- มีการปรับปรุง
กฎระเบียบข ้อบังคับให ้มีความคล่องตัว
และทันสมัย
- ระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
บริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก

√

√

√

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสิงอํานวย
ความสะดวก สภาพแวดล ้อมและการจัดการเรียน
การสอน ให ้ทันสมัยอย่างต่อเนือง

มีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

มหาวิทยาลัย

√

√

√

สมุทรปราการ

√

จํานวนฐานข ้อมูลเพือบริหารจัดการในการ มหาวิทยาลัย
ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือการพัฒนาท ้องถิน

√

√

√

3. โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพือการพัฒนาท ้องถิน จํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู ้ต่างๆ ที
ิ ทางปั ญญาต่อจํานวนผลงาน
เป็ นทรัพย์สน
ดังกล่าวทีถูกนําไปใช ้ประโยชน์อย่างเป็ น
รูปธรรม

6. โครงการจัดตังศูนย์เศรษฐกิจฐานรากตามพระรา จํานวนผลงานวิจัยและองค์ความรู ้ต่างๆ ที
ิ ทางปั ญญาต่อจํานวนผลงาน
โชบายเพือความเป็ นเลิศ
เป็ นทรัพย์สน
ดังกล่าวทีถูกนําไปใช ้ประโยชน์อย่างเป็ น
รูปธรรม
7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารเพือการบริหารและจัดการศึกษา

2561

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสําคัญ

ตัวชีวัด

หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2560

2561

2562

2563

2564

8. โครงการพัฒนาฐานข ้อมูลศิษย์เก่าและปรับปรุง
ข ้อมูลอย่างสมําเสมอ

มีฐานข ้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรม
สัมพันธ์เพือขยายเครือข่ายและปรับปรุง
ข ้อมูลอย่างสมําเสมอ

มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา

√

√

√

ิ ย์เก่าเพือขยาย
9. โครงการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ศษ
เครือข่าย

จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา

√

√

√

ตารางที่ 7 จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ในปการศึกษา 2561 จําแนกตามสาขาวิชาและชั้นป
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะครุศาสตร
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
สังคมศึกษา

ป 1
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การจัดการชุมชน
นิติศาสตร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทย
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร
การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล/ออกแบบดิจิทัล
ออกแบบทัศนศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป
สารสนเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
นาฏศิลปและการแสดง (หลักสูตรครุศาสตร)
รวมทั้งสิ้น
คณะวิทยาการจัดการ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดการโลจิสติกส
การตลาด
การบัญชี
การเปนผูประกอบการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยุโทรทัศน
อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม)
อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว(ธุรกิจนําเที่ยว)
ธุรกิจศึกษา (หลักสูตรครุศาสตร)
การจัดการ
การจัดการโลจิสติกส
การตลาด
การบัญชี
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ป 2

58
27
60
40
38
58
281
ป 1

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

48
48
55
46
42
42
281
ป 2

ป 4

46
51
57
49
42
52
297
ป 3

20
24
30
78

32
45
17
6
13

47
79
14
17
24

29
26
30
99
26
66
90
11
22
23

2
16
213

4
24
361

3
29
454

ป 2
17
30
10
55
30
26
10
29
42
34
24

ป 5

41
40
49
45
36
45
256
ป 4

11
19
11
41

ป 1
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี (เทียบโอน)
ป.ตรี (เทียบโอน)
ป.ตรี (เทียบโอน)
ป.ตรี (เทียบโอน)
ป.ตรี (เทียบโอน)

ป 3

ป 3

รวม

80
51
84
69
58
97
439
ป 5

รวม

16
25
38
15
13
59
96
10
9
28
7
24
340
ป 4

24
24
ป 5

36
48
32
14
67
41
91

42
44
27
8
93
49
78

41
53
19
10
75
50
62

31
86
45
24

30
93
61
26

33
82
63
17

13

16

1

18
15
59
620

24
21
31
643

1
507

76
94
109
233
39
204
310
52
54
88
7
9
117
1,392
รวม

13
4
3
20
11
33
378

273
217
305
249
216
294
1,554

13

136
175
88
32
290
170
257
10
123
303
203
91
13
34
3
62
47
124
2,161

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)/การ
จัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีไฟฟา)/เทคโนโลยีไฟฟา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
คหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตรครุศาสตร)
รวมทั้งสิ้น

ป 1

ป 2

ป.ตรี
ป.ตรี

39
2

74
12

ป 3
113
15

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

5
4
7
9
4

13
13
12
25
11

14
12
16
17
19

70

160

206

ป 4

ป 5

รวม

79
3

305
32

16
15
13
25
23

48
44
48
76
57
21
631

174

21
21

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
คณะครุศาสตร
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศึกษา

ป 1
ป.ตรี
ป.ตรี

53
6
59

รวมทั้งสิ้น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร
ออกแบบทัศนศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป

ป 1
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)/การ
จัดการอุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา
รวมทั้งสิ้น

ป 1
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ป 3
9

60
20
80
ป 4

37

22
65

16
84

21
58

ป 3

ป 4
12
20
14
57
8
20

27
11
20
49
13
15

22
32
12
11
17

20
36
3
10
6
10

20
14
6
22
10
9

263

216

216

19
17
26
62

ป 4
12
13
23
48

48
36
84

25
33
134
9
72
273

รวม

70
79
56
214
60
83
3
88
96
15
56
35
39
2
2
1
10
909

ป 5

16
16
23
55

224
88
312
รวม

ป 5

19
29
11
50
32
28

ป 3

รวม

ป 5

34

ป 2
10
9
17
36

ป 5

11
16
41

ป 2

12
19
11
58
7
20
3
26
14
6
12
8
3
2
2
1
10
214

ป 4
50
26
76

13
ป 2

ป 1
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี (เทียบโอน)
ป.ตรี (เทียบโอน)
ป.ตรี (เทียบโอน)
ป.ตรี (เทียบโอน)

ป 3
13

5
17
22
9
13
66

รวมทั้งสิ้น
คณะวิทยาการจัดการ
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การจัดการโลจิสติกส
การตลาด
การบัญชี
การเปนผูประกอบการ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยุโทรทัศน
อุตสาหกรรมบริการ(การทองเที่ยว)
อุตสาหกรรมบริการ(การโรงแรม)
อุตสาหกรรมบริการ(ธุรกิจการบิน)
อุตสาหกรรมบริการ(รานอาหารและภัตตาคาร)
การจัดการ
การจัดการโลจิสติกส
การตลาด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น

ป 2

รวม

-

57
55
89
201

