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บทที่ 1 
ขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
ความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แตเดิมคือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โรงเรียนฝกหัด

ครูธนบุรี วิทยาลัยครูธนบุรี  และสถาบันราชภัฏธนบุรี ตามลําดับ ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตสาขา

ตางๆ ตามความตองการของทองถ่ิน จนกระท่ังในวันท่ี 15 มิถุนายน 2547   พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให

สถาบันราชภัฏเปล่ียนแปลงสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏ

ธนบุรีจึงเปล่ียนช่ือเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีภาระหนาท่ีหลักในการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ทองถ่ินและประเทศชาติ  มุงม่ันการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความ  งอกงาม

ทางปญญา  แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเปนนักวิชาชีพท่ีดี

รวมท้ังไดพัฒนาและสงเสริมการวิจัยใหเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรู   การสรางองคความรู

และการพัฒนางานในหนาท่ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพ่ือรวมพัฒนา

ชุมชนทองถ่ินใหเจริญกาวหนาและเกิดความม่ันคงย่ังยืนสมกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน ปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  

ท้ังในภาคปกติและภาคพิเศษ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาเดียวกัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้ังอยูเลขท่ี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี 

กรุงเทพ 10600 โทร 0 2890 1801 เว็บไซต http://www.dru.ac.thและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ต้ังอยูท่ีถนนสุขุมวิท ซอยสุขาภิบาล 119 ตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ  โทร 0 2325 2010  เว็บไซต http://sp.dru.ac.th 
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
 

มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ใหมหาวิทยาลัยเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรู 

เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและย่ังยืน

ของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู    

         ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7  ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ  

มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8  ดังตอไปน้ี 

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ

ทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการ

เปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต

บัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง

ทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหา
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แนวทาง เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากร  

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 

8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการ

ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน    

 
โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไวดังน้ี 

   1.  สํานักงานอธิการบดี 

   2.  คณะครุศาสตร 

   3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   4.  คณะวิทยาการจัดการ 

   5.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   6.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   8.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   9.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 การแบงโครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการแบงหนวยงานออกเปน 2 ประเภท 

คือ  1) หนวยงานท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ไดแก คณะตางๆ  และมีโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีจัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย และ  

2) หนวยงานท่ีไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก 

สํานักงานอธิการบดี  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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ขอมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2561) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวนบุคลากร ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 รวมท้ังส้ิน 532 

คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 290 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

จํานวน 242 คน รายละเอียดดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามสายงาน 

สายงาน 
สายวิชาการ สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม 

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 

รวมท้ังส้ิน 290 54.51 242 45.49 532 100.00 

 
 

สัดสวนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีสัดสวน 54  ตอ 46 
โดยประมาณ 
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บุคลากรสายวิชาการ 

   บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีจํานวนท้ังส้ิน 290 คน  พบวา

เปนขาราชการ 51 คน พนักงานมหาวิทยาลัย  203 คน พนักงานราชการ 1 คน  และอาจารย

อัตราจาง 35 คน  เม่ือจําแนกตามคณะตาง ๆ เปนดังน้ี คณะครุศาสตร จํานวน 61 คน       

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 81 คน  คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 71 คน  

และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60 คน  และโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน  รายละเอียด    

ดังปรากฏในตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะและประเภทบุคลากร   

คณะ 
ประเภทบุคลากร 

ขาราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

อาจารย
อัตราจาง 

รวม 

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 40 1 3 60 
  26.67 66.67 1.66 5.00 100.00 
โรงเรียนสาธิต ฯ  - 11  - 6 17 
    64.71   35.29 100.00 

รวม 51 203 1 35 290 
 17.59 70.00 0.34 12.07 100.00 
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เม่ือพิจารณาบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับคุณวุฒิ พบวา สวนใหญมีคุณวุฒิใน

ระดับปริญญาโท คือ มีจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 74.73 ระดับปริญญาเอก จํานวน 65 คน 

คิดเปนรอยละ 23.81 และระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ1.46  โดยทุกคณะตาง

ก็มีบุคลากรสายวิชาการในระดับคุณวุฒิระดับปริญญาโทในอัตราสูงท่ีสุดเชนเดียวกับในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย  สําหรับโรงเรียนสาธิต ฯ  สวนใหญมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   รายละเอียด  

ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะและระดับคุณวุฒิ           

คณะ 
ระดับคุณวุฒิ 

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 16 17 
   5.88 94.12 100.00 
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เม่ือพิจารณาบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ พบวายังไมมีตําแหนง

ศาสตราจารย มีรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ผูชวยศาสตราจารย  

จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 16.12 ท่ีเหลือเปนอาจารย จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 

82.78 สําหรับโรงเรียนสาธิต ฯ อาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังปรากฏใน

ตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4  จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะและตําแหนงทางวิชาการ 

คณะ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
ศาสตราจารย 

รอง ผูชวย อาจารย รวม 

    ศาสตราจารย ศาสตราจารย     

ครุศาสตร   1 9 51 61 
    1.64 14.76 83.60 100.00 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    13 68 81 
     16.05 83.95 100.00 
วิทยาการจัดการ   2 12 57 71 
    2.82 16.90 80.28 100.00 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    10 50 60 
     16.67 83.33 100.00 

รวม   3 44 226 273 
    1.10 16.12 82.78 100.00 

 

โรงเรียน 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
ศาสตราจารย 

รอง ผูชวย อาจารย รวม 

    ศาสตราจารย ศาสตราจารย     

โรงเรียนสาธิต ฯ     17 17 
      100.00 100.00 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ     

          บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีจํานวน 242 คน ได

ปฏิบัติงานตามคณะ สถาบัน สํานัก สํานักงาน และหนวยงานภายในท่ีต้ังข้ึนตามความจําเปน  

เม่ือจําแนกตามประเภทบุคลากร พบวาเปนขาราชการ 14 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 163 คน 

พนักงานราชการ 14 คน  ลูกจางประจํา 15 คน  และลูกจางช่ัวคราว 36 คน   

          สรุปขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   รายละเอียด

ดังปรากฏในตารางท่ี 5  

 
ตารางท่ี 5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและประเภทบุคลากร 

หนวยงาน/ประเภทบุคลากร 
 
 ขา

รา
ชก

าร
 

พนั
กง

าน
มห

าวิ
ทย

าลั
ย 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

รวม 
 
 

คณะครุศาสตร  10    10 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  5  1 4 10 
คณะวิทยาการจัดการ 1 9   1 11 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  12  1  13 
สํานักงานอธิการบดี 9 58 7 13 2 89 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 12   7 21 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 17 2  16 36 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  3 1  1 5 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 9    10 
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ สป.  24 4   28 
โรงเรียนสาธิต ฯ  4   5 9 

รวม 14 163 14 15 36 242 

 
 
 
 
 
 



 9 

ขอมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2561 
 
 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  จํานวน

รวมท้ังส้ิน  11,970 คน  จําแนกเปนนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 7,433 คน  และนักศึกษา    

ภาคพิเศษ จํานวน 4,537 คน  สวนในระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษา จํานวน 207 คน  

 
นักศึกษาภาคปกติ 
             นักศึกษาภาคปกติ จํานวน 7,433 คนน้ี เปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5,738 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 1,695 คน  เม่ือจําแนกตามคณะพบวา

เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มากท่ีสุด จํานวน 3,070 คน  รองลงมาไดแก คณะครุศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนจํานวน 1,866  

1,665 และ 832 คน ตามลําดับ   โดยท่ีคณะครุศาสตร มีนักศึกษาภาคปกติ คิดเปนรอยละ 

25.10 ของนักศึกษาภาคปกติท้ังหมด  รายละเอียดดังปรากฏในตารางท่ี 6 และ 7 

 
ตารางท่ี 6   จํานวนนักศึกษาภาคปกติท้ังหมด ในปการศึกษา 2561  จําแนกตามคณะ 

คณะ 
กรุงเทพ 
มหานคร 

สมุทร 
ปราการ 

รวมท้ังส้ิน รอยละ 

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 631 201 832 11.20 

รวม 5,738 1,695 7,433 100.00 
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นักศกึษาภาคพิเศษ 
             นักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน 4,537 คนน้ี เปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2,220 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2,317 คน  เม่ือจําแนกตามคณะพบวา

เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มากท่ีสุด จํานวน 3,125 คน คิดเปนรอยละ 68.88 

รองลงมาไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เปน

จํานวน 831 และ 581 คน ตามลําดับ  โดยไมมีนักศึกษาคณะครุศาสตรในภาคพิเศษ  

รายละเอียดดังปรากฏในตารางท่ี 8  

 
ตารางท่ี 8  จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษท้ังหมด ในปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะ 

คณะ 
กรุงเทพ 
มหานคร 

สมุทร 
ปราการ 

รวม
ท้ังส้ิน 

รอยละ 

ครุศาสตร - -     - - 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 413 168 581 12.81 

วิทยาการจัดการ 1,633 1,492 3,125 68.88 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 174 657 831 18.31 

รวม 2,220 2,317  4,537 100.00 
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นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 207 คน  

จัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาการบริหารการศึกษา และบริหารธุรกิจ และในระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  รายละเอียดดังปรากฏในตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9   จํานวนนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2561  

สาขา จํานวน 
ปริญญาโท  

การบริหารการศึกษา 2 
บริหารธุรกิจ 25 

ประกาศนียบัตร   
         สาขาวิชาชีพครู 180  

รวม 207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

ขอมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปการศึกษา 2561 
 
            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดการเรียนการสอนในระดับ

กอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  ต้ังแตระดับเนอสเซอร่ี ระดับช้ันอนุบาลศึกษาปท่ี 1 

ถึง 3  และระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 6  มีนักเรียน จํานวนท้ังส้ิน 142 คน รายละเอียด   

ดังปรากฏในตารางท่ี 10 

 
ตารางท่ี 10  จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในปการศึกษา 2561   

ระดับช้ัน จํานวน 
เนอสเซอร่ี 7 
อนุบาล 1 16 
อนุบาล 2 15 
อนุบาล 3 15 
ประถมศึกษาปท่ี 1 18 
ประถมศึกษาปท่ี 2 16 
ประถมศึกษาปท่ี 3 17 
ประถมศึกษาปท่ี 4 9 
ประถมศึกษาปท่ี 5 15 
ประถมศึกษาปท่ี 6 14 

รวม 142 
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หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 40 หลักสูตร/สาขาวิชา              

ดังตอไปน้ี 

 
คณะครุศาสตร 

  1. การศึกษาปฐมวัย 

  2. คณิตศาสตร 

  3. คอมพิวเตอรศึกษา 

  4. ภาษาไทย 

  5. ภาษาอังกฤษ 

  6. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

7. สังคมศึกษา 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1. การจัดการชุมชน 

  2. นิติศาสตร 

  3. ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

  4. ภาษาไทย 

  5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  6. รัฐประศาสนศาสตร 

  7. สารสนเทศศาสตร  

  8. การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล/ออกแบบดิจิทัล 

  9. ออกแบบทัศนศิลป 

  10. ออกแบบนิเทศศิลป 

  11. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

                               12. นาฏศิลปและการแสดง (หลักสูตรครุศาสตร) 

 
 
 



 14

คณะวิทยาการจัดการ  
    1. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

    2. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน/วิทยุโทรทัศน 

    3. การจัดการ 

    4. การจัดการทรัพยากรมนุษย 

    5. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

    6. การจัดการโลจิสติกส 

    7. การตลาด 

    8. การบัญชี 

    9. การเปนผูประกอบการ 

    10. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

    11 อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจการโรงแรม) 

  12. อุตสาหกรรมทองเท่ียว(ธุรกิจนําเท่ียว) 

    13. ธุรกิจศึกษา (หลักสูตรครุศาสตร) 

 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    1. คหกรรมศาสตร  

    2. เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร 

    3. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)/

การจัดการอุตสาหกรรม 

    4. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา)/เทคโนโลยีไฟฟา 

    5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม/ 

        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 

     7. วิศวกรรมไฟฟา 

                             8. คหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตรครุศาสตร) 
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร  ดังน้ี          

หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 2 หลักสูตร  ไดแก 

    การบริหารการศึกษา    คณะครุศาสตร 

   บริหารธุรกิจ              คณะวิทยาการจัดการ 

 

         หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร  ไดแก 

    สาขาวิชาชีพครู          คณะครุศาสตร 
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งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
 
ตารางท่ี 11  เงินงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร 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 
 
 
ตารางท่ี 12  เงินงบประมาณรายไดท่ีจัดเก็บไดจริง 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 วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีเงินรายไดคงคลัง คงเหลือ         
               หลังการเบิกจาย จํานวน 1,116,813,665.30 บาท 
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บทที่ 2 
ความสอดคลองและความเชื่อมโยงของแผน 

และการประเมินสถานการณ 
 

ความสอดคลองและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  กับแผนการศึกษาแหงชาติ   
 
          ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  กับแผนการ

ศึกษาแหงชาติ  ตางก็มียุทธศาสตรท่ีมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกัน ในประเด็นสําคัญ ไดแก  

ความม่ันคง ความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาคน ความเสมอภาค เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

ความม่ันคง การสราง

ความสามารถในการ

แขงขัน 

การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

คน 

การสรางโอกาส

ความเสมอภาคและ

เทาเทียมกันทาง

สังคม 

การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

ความม่ันคง /การ

ตางประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบาน

และภูมิภาค 

 

การสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และแขงขันไดอยาง

ย่ังยืน / วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีวิจัยและ

นวัตกรรม 

การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

การสรางความเปน

ธรรมลดความ

เหล่ือมลํ้าในสังคม /   

การพัฒนาภูมิภาค

เมืองและพ้ืนท่ีพิเศษ 

การเติบโตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ

และธรรมาภบิาล

ภาครัฐ/ การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกส 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

การจัดการศึกษา

เพ่ือความม่ันคงของ

สังคมและ

ประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนา

กําลังคน การวิจัยและ

นวัตกรรม             

เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพ

คนทุกชวงวัยและ

การสรางสังคมแหง

การเรียนรู 

การสรางโอกาส

ความเสมอภาคและ

ความเทาเทียมทาง

การศึกษา 

การจัดการศึกษา

เพ่ือสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

การพัฒนา

ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 
          วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กําหนดวา “ประเทศไทยมีความ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคน้ัน 

จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนว

ทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันจึงจําเปนจะตองกําหนด

ยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยาง

ตอเน่ือง และมีบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการ  

รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 ความมั่นคง 

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  

1.2 การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศ พรอมรับมือกับภัยคุกคามท้ังทางทหาร

และภัยคุกคามอ่ืน  ๆ 

1.3 บูรณาการความรวมมือกับตางประเทศท่ีเอ้ือใหเกิดความม่ันคง ความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ ปองกันภัยคุกคามขามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  

1.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล  

1.5 การบริหารจัดการความม่ันคงใหสอดคลองกันแผนงานพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือชวยเหลือ

ประชาชน และรวมพัฒนาประเทศ 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

2.2 การพัฒนาสังคมผูประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสราง

ผูประกอบการทางธุรกิจ 

2.3 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

2.4 การวางรากฐานท่ีแข็งแกรง และโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.1 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสราง 

คนไทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

3.3 การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)  

3.4 การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ (Talents)  

3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

3.6 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

4.1 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน

ของคนทุกลุมในสังคม  

4.2 การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง  

4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม  

4.4 การสรางความสมานฉันทในสังคม 

 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 

5.1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  

5.2 วางระบบบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพใน 25 ลุมนํ้า ท้ังดานอุป

สงคและอุปทาน  

5.3 พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  

5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

5.5 รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

5.6 ใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดลอม 

 
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  

6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ สูความ

เปนเลิศ  
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6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ  

6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติ

ราชการและมีความเปนมืออาชีพ 

6.5 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

6.6 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปน

ธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

วิสัยทัศนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  ไดกําหนดตามวิสัยทัศน

ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ีกําหนดวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 

คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน 

ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต  

2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชน

มีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สรางความ

เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 

สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า 

4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหสามารถสนับสนุน

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน

เชิงบูรณการของภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับ

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  
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7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศตางๆ    ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนํา

และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

 
เปาหมาย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทา

ทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความ

เจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย  

2. ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ

เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง

สังคมท่ีมี คุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู เศรษฐกิจฐาน

บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคา

สินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการ

ลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและชุมชน รวมท้ัง

กระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ี

ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพนํ้าและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี

วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน  

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ

เพ่ิมความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคม

ลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง 

สินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเช่ือมโยง

การขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
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และอัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ

อาเซียนสูงข้ึน  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย

อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชน ดําเนินการ

แทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปช่ันลดลง และการ

บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ    

ท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศ  

ดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการ

รับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับ        

ยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
 

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี ไดกําหนดวิสัยทัศนไวดังน้ี 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต 

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ 

โลกศตวรรษท่ี 21” 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ

ยุทธศาสตรชาติ  

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม  รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือมลํ้า

ภายในประเทศลดลง 
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เปาหมาย 

แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน (Learner 

Aspirations) และเปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)   

เปาหมายดานผูเรียน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู        

ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปน้ี 

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)  

  ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันส่ือ (Communications,  

Information and Media Literacy)  

  ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(Computing and ICT Literacy)  

  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)  

  ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 

เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ  

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) 

2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยาง 

เทาเทียม (Equity)  
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3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ 

เต็มตามศักยภาพ (Quality)  

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคา 

และบรรลุเปาหมาย (Efficiency)  

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและ  

บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy)  

 
ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 

                    เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา 

 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

ไดมีการประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  6 เมษายน 2561

เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยดวยแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ไดแก 

1. ดานการเมือง ประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักยอมรับความเห็นท่ีแตกตางพรรค

การเมืองดําเนินกิจกรรมโดยเปดเผยตรวจสอบได นักการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย

สุจริต และแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี  

2. ดานการบริหารราชการ  องคกรภาครัฐเปดกวางและเช่ือมโยงขอมูลกัน กะทัดรัดแต

แข็งแรง ทํางานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนท่ีเปนหลัก จัดระบบบริหารและบริการใหเปนดิจิทัล 

จัดระบบบุคลากรใหมีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสรางวัฒนธรรมตอตานการ

ทุจริต  

3. ดานกฎหมาย ใหกฎหมายดีและเปนธรรมสอดคลองกับหลักนิติธรรมเปนเคร่ืองมือ

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการกฎหมายอยาง   
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เหมาะสม มีความรูความเขาใจและสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยงาย และมีการบังคับใช

กฎหมายอยางถูกตองและเปนธรรม  

4. ดานยุติธรรม ใหทุกข้ันตอนมีการกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน มีกลไกชวยเหลือ

ประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญา  

ท่ีมีการตรวจสอบและถวงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตรมีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรม        

มีประสิทธิภาพเอ้ือตอการแขงขันของประเทศ  

5. ดานเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงข้ึน      

มีการเติบโตอยางครอบคลุมทุกภาคสวนอยางย่ังยืน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรม

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบัน

ทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงข้ึน  

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับ

การรักษา ฟนฟูและย่ังยืนเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลระหวางการ

อนุรักษและการใชประโยชน ท้ังทรัพยากรทางบก (ปาไมและสัตวปา ดิน แร) ทางนํ้า ทางทะเล

และชายฝง ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่ิงแวดลอม  

7. ดานสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ   

มีเอกภาพ กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหแตละพ้ืนท่ี และประชาชนไทยมีสุขภาวะและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีบนหลักการสรางนําซอม และผูท่ีอาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมในการ

เขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปน  

8. ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี  ดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของส่ือ

บนความรับผิดชอบกับการกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารอยางมี

จรรยาบรรณ การรับรูของประชาชน และส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแก

ประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี  

9. ดานสังคม คนไทยมีหลักประกันทางรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก ภาครัฐมี 

ขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการ และใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถบริหาร

จัดการชุมชนไดดวยตนเอง  

10. ดานพลังงาน ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือสรางความเช่ือม่ันและการ

ยอมรับของประชาชน สงเสริมดานเทคโนโลยีและการมีสวนรวมของประชาชน ใหการบริหาร
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จัดการดาน พลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับดานพลังงาน  

11. ดานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การ

บริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐสามารถ

เขาถึงและตรวจสอบได ยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพ่ือให

ประเทศไทยปลอดทุจริต  
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แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศไดรวมกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการพัฒนาทองถ่ินใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาและใหความสําคัญ

กับแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการดวย 

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด 

ปลอดภัย นาอยู” ภายใต วิสัยทัศนในการพัฒนาพ้ืนท่ี “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตร

ปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” 
 

พันธกิจ  

1. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสะอาดท่ีอยูกับชุมชน และส่ิงแวดลอม    

อยางย่ังยืน 

2. เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยใหสังคมนาอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน 

3. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic 

เช่ือมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการและการทองเท่ียว 

  4. สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ

นันทนาการ 

5. สงเสริมเครือขายอนุรักษ บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมี 

ความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 

         6. สงเสริมการเกษตรปลอดภัย ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (GAP) 

7. สงเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผนดินดวยระบบ

ธรรมาภิบาล 
 

เปาประสงค  

1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรใหมีศักยภาพ 

และปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม โดยการเพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และฟนฟูแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ 
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2. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมดี โดยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ไดรับบริการ

ทางการแพทยท่ีดี มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมีระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการท่ีเพียงพอ 

3. ระบบสาธารณูปโภคท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการคา การลงทุนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน เชน ถนนสายหลัก สายรองระบบขนสงทางราง ไฟฟา ประปา ฯลฯ 

ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

4. มีรายไดจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม 

และกิจกรรมสันนทนาการท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน โดยการเพ่ิมจํานวน

นักทองเท่ียว เพ่ิมคาใชจายตอหัว และการกลับมาเท่ียวซํ้า 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  

1. สงเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใหมีศักยภาพเพ่ือการแขงขันในภูมิภาค 

อาเซียนโดยพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายไดและการจัดการดานการศึกษา  

สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการใหเพียงพอ เทาเทียม และ
ท่ัวถึง 

3. สงเสริมระบบ Logistics สูประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และ 

ปรับปรุงโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงข้ึน เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
การแขงขัน 
         4. สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม โดยการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา การบริการและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักและประทับใจของ
นักทองเท่ียว 

5. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบ 
ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามความม่ันคง พรอมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกประชาชน 
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นโยบายการผลิตกําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบ

จุดเนนเชิงนโยบายแนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ดาน

การผลิตพัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน ผลิตกําลังคน รองรับอุตสาหกรรม

ใหม New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและจัดการศึกษาแบบทวิภาคี  โดยมี

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางบัณฑิตพันธุใหม และกําลังคนท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูงสําหรับการ 

ทํางานในอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) และเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

           2. เพ่ือสรางฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงอนาคต โดยปรับเปล่ียน 

รูปแบบการผลิตบัณฑิต และสรางตนแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนเนนการ

ปรับเปล่ียนเน้ือหาสาระ โครงสรางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน สราง

ประสบการณเรียนรูดวยการปฏิบัติในสภาพจริงเปนสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางใหผูเรียนมี

สมรรถนะและศักยภาพสูง รวมท้ังการรวมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการ

ผลิตบัณฑิตและกําลังคน 
 

  นายแพทยอุดม คชินทร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รับนโยบายดังกลาว

นําไปสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยตอไป โดยจะสนับสนุน 

1. ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหเปนแหลงเรียนรูของคนในทุกชวงวัย 

2. ปรับเปาหมายการรับผูเรียนใหม ใหมีท้ังนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และคน 

สูงอายุ ดวยรูปแบบหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาว 

3. สถาบันอุดมศึกษาตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ สรางจุดเดนจุดขายท่ี 

โดดเดนแขงขันได  ผลิตบัณฑิตพันธุใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. บูรณาการศาสตรหลากหลายศาสตรหรือสาขาวิชา เพ่ือการสรางสมรถนะเรงดวน 

ใหม ตอบโจทยภาคการผลิตสู New S-Curve ท่ีเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

5. บูรณาการการเรียนรูจากประสบการณการปฏิบัติในสภาพจริง 

6. การบูรณาการทักษะชีวิตและสังคมดิจิทัลกับทักษะชีวิต 
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7. จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการระหวางศาสตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  

สถานประกอบการ และอุตสาหกรรม 

8. หลักสูตรและการเรียนการสอนตอบสนองตอความตองการและการพัฒนาทักษะ 

การเรียนรูรายบุคคลได หรือสามารถจัดทําเปนภาพรวมท้ังสถาบันในลักษณะ Whole campus 

development 

 
แผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีพ.ศ.2560-2574 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดจัดทําแผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.

2560-2574 ท่ีผานความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2560  

โดยแผน Reprofile ฉบับน้ี ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร อัตลักษณของ

นักศึกษา จุดเนนและความเช่ียวชาญ พ้ืนท่ีใหบริการ ไวดังน้ี 

 
 วิสัยทัศน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมือ

อาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ  วิจัย

สรางองคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ินอยางย่ังยืน 

 
 พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีทักษะในการ

คิด การแกปญหา สรางสรรค ทํางานเปนทีม มีความเขาใจในพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการ

ส่ือสาร รูเทาทันเทคโนโลยีและส่ือ และมีทักษะความพรอมดานอาชีพ โดยเนนสาขาท่ีตอบโจทย

ประเทศและเชิงพ้ืนท่ี 

 2. วิจัยสรางองคความรู นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ โดยเนนปญหาของชุมชนทองถ่ิน เฉพาะ

พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและบูรณาการตอการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ 

 3.  บริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชน

และทองถ่ินอยางย่ังยืน 

 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณากับ      

ภูมิปญญาสากล 
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 เปาประสงค  

 1. เพ่ือผลิตและขยายการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือตอบสนองตอความตองการใน

การพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 

 2. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมท้ังถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศชาติ 

 3. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให มีความรู

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยบูรณาการกับ

หนวยงานตาง  ๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

 4. อนุรักษทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน  ปลูกฝงคานิยมรัก

ศิลปวัฒนธรรมใหนักศึกษาและชุมชน 

 5. โรงเรียนสาธิต ฯ เปนตนแบบของโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหโอกาสทางการ

ศึกษาแกนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 

 
 ยุทธศาสตร  

1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา 

2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และงานสรางสรรค 

4. ยกระดับการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ 

ประเทศชาติ 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย   

6. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากร     

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจัดการส่ิงแวดลอมอยาง 

ย่ังยืน 

8. พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอน 

 
 อัตลักษณของนักศึกษา  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต 

2. มีทักษะวิชาชีพ ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 
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 จุดเนนและความเชี่ยวชาญ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 พื้นที่ใหบริการ 

1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. จังหวัดสมุทรปราการ 
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ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) 
 

 จากพระราชกระแสดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ตรัสถึงแนว

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวา “ตองวิเคราะหและรับทราบปญหา ความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินดวย เม่ือตกลงกันแลวใหนํายุทธศาสตรใหมมาพัฒนาใชและใหปรับ         

ใหเหมาะสมตามสภาพและประเพณีทองถ่ิน”  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง ไดรวมกันทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ท่ีกําหนด

ภารกิจและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏไวในมาตรา 7 วา “ใหมหาวิทยาลัยเปน

สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการ

เรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง

และ ย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล และย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุง 

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ

ครู”   

 โดยมหาวิทยาลัยไดรวมกันจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป (พ.ศ.

2560-2579) และกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาในระยะ 20 ป ไดกําหนดยุทธศาสตร 4 ประเด็น 

ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถ่ิน   

ยุทธศาสตรท่ี 2  การผลิตและพัฒนาครู  

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 

 ในการพัฒนาทองถ่ิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการ

พัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการพัฒนา

ทองถ่ินในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ  
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กรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก     

เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตล่ิงชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง    

ทวีวัฒนา บางพลัด บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ 

จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ  ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอเมือง

สมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง     

โดยในเบ้ืองตนผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซ่ึงเปนอําเภอ

ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนลําดับเบ้ืองตนกอน 
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วิเคราะหสถานการณภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
(SWOT Analysis) 
  
 ไดมีการวิเคราะหสถานการณภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย 

วิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีรายละเอียด  

พอสังเขปดังน้ี 

 
 สถานการณภายนอก 

 1. การแขงขัน 

o จําเปนตองพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหลายมิติ เชน ความเปนครู 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถทางวิชาการ

ความสามารถในการวิจัย สมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ และความมี

จิตอาสา 

o พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

o พัฒนานักวิจัยและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง ตอยอดเชิงพาณิชย และนําไปใช

ประโยชนได 

o พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม สรางองคความรู และงานวิจัยรับใชสังคม 

 2. การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจไทย   

o ภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยางตอเน่ือง มีผลตอ  

การจางงานบัณฑิต 

o มหาวิทยาลัยตองทํางานกับ ภาคบริการ ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมจริง 

     ในเชิงรายสาขาและเชิงพ้ืนท่ี  การนําระบบทวิภาคี และ   

     Work Integrated Learning มาใชอยางจริงจัง    

 3. การเปล่ียนแปลงทางสังคมไทย 

o สังคมไทยมีความขัดแยงและความรุนแรงสูง มหาวิทยาลัยควรเปนตัวอยางให

สังคม สรางความเขาใจดวยการศึกษา สงเสริมใหนักศึกษาและประชาชนเกิด 

     ความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

o Mind-set ของเด็กรุนใหมท่ีเปล่ียนไป  
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4. การเปล่ียนแปลงดานโครงสรางของประชากร 

o จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีลดลง สงผลใหตัวปอนเขาสูอุดมศึกษามีแนวโนมลดลง  

o ประชากรในวัยสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ 

จัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 

         5. ความตองการของผูใชบัณฑิต 

o ทํางานเปนทันที 

o มีความรูความสามารถพ้ืนฐานและวิชาการ 

o มีความสามารถทางเทคโนโลยี ภาษา 

o มีทักษะชีวิต มนุษยสัมพันธ 

o มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 6. นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

o ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู  

o การผลิตครูระบบปด 

o โครงการครูคืนถ่ิน 

o โครงการเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง 

o มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV 

o โครงการ Boot Camp ภาษาอังกฤษ 

o โครงการคูปองพัฒนาครู 

o พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา เพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสูงข้ึน   

          7. การพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

o การยึดแนวพระราโชบายและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

o มีพันธกิจท่ีสอดคลองสัมพันธกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

o การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

o การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม  

เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

o การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

o การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

o การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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o การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา 

o Life Long Learning 

 8. การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี 

o การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย กระจายไดอยางกวางขวาง 

o เปนสังคมไรพรมแดน  

o ไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานท่ี 

o นํามาซ่ึงนวัตกรรมท่ีมีมูลคาสูง 

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 เปนพ้ืนท่ี 

จัดการศึกษาเดียวกัน 

o ทุกหลักสูตร ไดรับการรับรองวาผานเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

o ทุกหลักสูตรท่ีเปนวิชาชีพ ไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพ 

o วารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา อยูใน TCI ฐาน 

1 และ 2 ตามลําดับ 

o โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดการศึกษาในระดับ

อนุบาลศึกษาและประถมศึกษา นักเรียนมีผลการสอบคะแนนมาตรฐานท่ีสูงกวา

คาเฉล่ียคะแนนมาตรฐานในทุกกลุมสาระวิชา  และมีการกอสรางอาคารเรียน

เพ่ิมข้ึนอีก 1 หลัง 
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 2. สถานการณดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

o งบประมาณคงคลังของมหาวิทยาลัย มีความม่ันคง มีมากในระดับหน่ึง          

สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนในการนําเงินออกมาใชเพ่ือพัฒนาเพ่ิมมูลคา 

 3. การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเรียนการสอน 

o มีการเช่ือมโยงเครือขาย UniNet ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

ท่ีสามารถเช่ือมโยงและใชทรัพยากรขอมูลสารสนเทศทางบริหารและทางวิชาการ

รวมกันไดระหวางมหาวิทยาลัยทุกแหง 

o มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ WiFi ท่ีเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตไดในพ้ืนท่ีสําคัญ

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนจาก

งบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได 

o มีการเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองแมขายและระบบ Firewall โดยสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติงบประมาณรายไดคงคลัง 

o มีนโยบายยกระดับคุณภาพของเว็บไซตของหนวยงานและเว็บการเรียนการสอน

ของอาจารยเปนรายบุคคล 
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 จุดเดน 

1. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีประวัติศาสตร ช่ือเสียงมานาน 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพ้ืนท่ีการจัด 

การศึกษาเดียวกัน โดยการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีทําเลท่ีต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก 

แมจะมีพ้ืนท่ีจํากัด  แตอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธใกลชิด เกิดความอบอุน  

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีสถานท่ีกวางขวาง เปนมหาวิทยาลัยของ

รัฐแหงเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถรองรับนักศึกษาท้ังภาคปกติและ 

ภาคพิเศษไดจํานวนมาก 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี เปนทําเลท่ีต้ังของ

ภาคอุตสาหกรรม ระเบียนเศรษฐกิจ เขตพ้ืนท่ีพิเศษ  เปดโอกาสทางการศึกษาใหแก

ประชาชนในวัยทํางานและประชากรในชุมชนทองถ่ินไดจํานวนมาก  

6. สามารถจัดการศึกษา และพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีสนองความตองการ

ของผูเรียนและชุมชนทองถ่ิน 

7. มีนโยบายและงบประมาณแผนดินในการสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน การผลิตและ

พัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตาม

พระราโชบาย 

8. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและไดรับ

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 

9. มีคณะและสาขาวิชาเปดสอนท่ีหลากหลาย 

10. มีการฝกวิชาชีพและปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครูในหลักสูตรสาขาวิชาของคณะ 

ครุศาสตร 

11. มีการผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 

12. มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือขายท่ีใหนักศึกษาฝกงานและอาจารยนิเทศกอยาง

เปนระบบ 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีหอพักนักศึกษา พรอมท่ีจะจัดการศึกษา

และผลิตครูในระบบปด 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีอาคารอุตสาหกรรมบริการ เปนสถานฝก

ประสบการณ  มีครุภัณฑพรอมท่ีจะจัดการศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ 
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15. สามารถหารายไดจากโรงแรมและหองประชุมของอาคารอุตสาหกรรมบริการ 

16. อาจารยประจําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ         

มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 

17. มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะสรรหาอาจารยประจําในสาขาวิชาท่ีเปน  

ความตองการของประเทศและคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีเปนศักยภาพ 

18. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการ 

ศึกษาตอและการทําผลงานทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ท่ีเปนศักยภาพและท่ีมีความจําเปน 

19. มีงบพัฒนาอาจารยและบุคลากร จัดสรรใหแกคณะและหนวยงานตาง  ๆ

20. มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ท้ังดานการศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา   

21. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีสัดสวนสูงเม่ือเทียบกับบุคลากรสายวิชาการ สามารถ

ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการไดอยางเต็มท่ี  

22. มีกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการท่ีอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สามารถสราง

เสนทางความกาวหนาแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในอนาคต   

23. มีนโยบายและงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาดานการวิจัย ท้ังการตีพิมพ 

เผยแพรงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารท่ีเปน 

ท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

24. มีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีอยูใน 

ฐานขอมูล TCI ฐาน 1 และ 2 ตามลําดับ 

25. มีคาเลาเรียนท่ีเหมาะสม 
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 จุดดอย 

1. รายไดของของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมจะลดลงเน่ืองจากนักศึกษาลดลง 

2. รายไดของของมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากการจัดการศึกษา  รายไดท่ีมาจากการ

วิจัย การบริการวิชาการยังมีนอยมาก 

3. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย 

4. ในภาพรวม นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษคอนขางตํ่า 

5. จํานวนอาจารยมีมากข้ึนในสาขาวิชาเดิม ๆ ในขณะท่ีจํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนม

ลดลง 

6. นักศึกษามีอัตราการออกกลางคันสูง 

7. มีแตการปรับปรุงหลักสูตรเดิม  ในขณะท่ีการพัฒนาหลักสูตรใหม  ๆเกิดข้ึนนอย 

8. แมวาอาจารยประจําจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทาง

วิชาการเพ่ิมมากข้ึน  แตก็ยังเปนสัดสวนท่ีตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. บางคณะ สาขาวิชาเปดสอนตามความตองการของอาจารย ตามท่ีตนเองมีศักยภาพ 

ความตองการท่ีจะมีนักศึกษา ไมไดต้ังอยูบนความตองการของประเทศ 

10. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางสวน  ยังมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีไมเอ้ือตอ 

การพัฒนาตนเองและการพัฒนางาน  ไมชอบการเปล่ียนแปลง 

11. ขาดระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตท่ีชัดเจน ครบถวน การติดตามใช

เวลานาน 

12. ขาดการวิเคราะหความตองการแรงงานเพ่ือวางแผนผลิตบัณฑิต 

13. ขาดการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีและถูกตองของแตละหลักสูตรใหแกนักศึกษา 

14. ไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีของรูปแบบการผลิตครู  

15. ขาดการติดตามประเมินคุณภาพการสอนและระบบการพัฒนาของบัณฑิตครูท่ีไดงาน

เปนครู 

16. งานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีมีการตีพิมพ เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการ 

สวนใหญจะมี Impact Factor ไมสูง   

17. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเกือบท้ังหมด ยังมีระยะเวลาการปฏิบัติ

ไมครบตามเกณฑท่ีจะเล่ือนระดับตําแหนงได 
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18. มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ มีผลงานแสดงถึงความชํานาญงานจํานวนมาก   

แตขาดการจัดการองคความรู ท่ีชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

19. การประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

 
 โอกาส 

1. สํานักงบประมาณ เร่ิมจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการ

ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย 

2. มีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ Reprofile ตนเอง และ

มหาวิทยาลัย มีแผน Reprofile ท่ีผานการเห็นชอบและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย

แลว 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการอยูใกลกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  และมีแผนท่ีจะสรางศูนยเรียนรูและ

พัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุครบวงจรและบริบาลผูปวยระยะทายติดกับมหาวิทยาลัย  

เกิดโอกาสท่ีจะพัฒนาหลักสูตรและการบริการวิชาการในดานส่ิงแวดลอม          

ความปลอดภัย สุขภาพ ผูสูงวัย ฯลฯ 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อยูใกลกับโครงการลูกพระดาบส         

เกิดโอกาสท่ีจะพัฒนาการบริการวิชาการทางการศึกษาแกทองถ่ิน 

5. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  มุงสงเสริมภาคอุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอม         

การทองเท่ียว โลจิสติกส เปนโอกาสใหสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจะไดแสดงศักยภาพ     

ในการจัดการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน 

6. มีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนชองทางในประชาสัมพันธพันธกิจ

และผลงานตาง  ๆของมหาวิทยาลัย 

7. มีโครงการเครือขายอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง ท่ีเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณ 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันหลักในการผลิตครู 

9. นโยบายโครงการผลิตครูคืนถ่ิน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

10. โครงการความรวมมือในการผลิตครู ของกรุงเทพมหานคร 

11. นโยบายการผลิตครูระบบปด ของกระทรวงศึกษาธิการ 

12. โครงการคูปองพัฒนาครู ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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13. นโยบายการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

14. มี ทุนการศึกษาตอและการฝกอบรมเฉพาะทางเ พ่ือพัฒนาอาจารยของ

กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหนวยงาน

ภายนอก 

 
 อุปสรรค 

1. อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง สงผลใหเด็กในวัยเรียนมีแนวโนมลดลง 

2. นโยบายพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสูงข้ึน      

จะเกิดตัวปอนเขาสูมหาวิทยาลัยลดลง 

3. การเปดปดภาคเรียน มีหลายรูปแบบ 

4. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษายังไมชัดเจน 

5. ไมมีคูมือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีไดรับการพัฒนาและยอมรับรวมกัน 

6. ขาดการบูรณาการท่ีชัดเจนระหวางมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชากับมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม และหนวยงานภายนอก 

7. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงไปสูอาจารยและนักศึกษายังไมท่ัวถึง 

8. ศักยภาพความเปนครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏไมโดดเดนกวาผู ท่ีจบจาก

มหาวิทยาลัยของรัฐ 

9. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และโรงเรียนเครือขาย  

ขาดการวิเคราะหปญหาและวางแผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนใหกับโรงเรียนเครือขายรายโรงเรียน 

10. กระทรวงศึกษาธิการขาดการวิเคราะหปญหาของครูในพ้ืนท่ีท่ีตองไดรับการพัฒนา

และจัดลําดับความสําคัญเพ่ือจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมใหกับครูในทองถ่ิน 
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บทที่ 3 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น  

ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 

  

จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการศึกษาแหงชาติ  แผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.

2560-2574  ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย 

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  และขอมูลคําแนะนําและขอสังเกตขององคมนตรีและ

คณะทํางานองคมนตรีจากการตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

ทุกแหงจึงไดรวมประชุมเพ่ือทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร ฯ เม่ือวันท่ี 9 -11 ตุลาคม 2561    

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดนําผลการประชุมท่ีไดสรุปตอองคมนตรีมาจัดทําแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะ ท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 การใช ช่ือ    

แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือใหเปนไปการกําหนดช่ือของแผนระดับหนวยงานท่ียุทธศาสตรชาติ 20 ป 

บัญญัติไว 

 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560-2564 

ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย อัตลักษณของบัณฑิตและ     

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 

 
วิสัยทัศน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสราง        

ความม่ันคงใหกับประเทศ 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะ     

ตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

2. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน    

โดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน   
ตอสวนรวม 

4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนน
การบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับ  
ภูมิปญญาสากล 

6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมา      
ภิบาลพรอมรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

 
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย   

1.  ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา 
2.  พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

 
อัตลักษณของบัณฑิต 

1. มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย  

- มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง  

- มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง 

- มีอาชีพมีงานทํา  

- เปนพลเมืองดีมีวินัย 

2. มีจิตอาสา 

3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 
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แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรเีพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564   
 

 จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  แผนการศึกษาชาติ  และยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ20ป (พ.ศ.2560-2579) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560-2564  เพ่ือใชเปนแผนในการดําเนินงานในระยะท่ี 1 น้ี 
ประกอบดวยยุทธศาสตร จํานวน 4 ยุทธศาสตร คือ 
 ยุทธศาสตร 1  การพัฒนาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการหลัก และโครงการตามบริบท

มหาวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาทองถิ่น 
 

เปาประสงค/เปาหมาย 
1. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานสังคม 

3. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4. ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานการศึกษา/การเรียนรูตลอดชีวิต 
 

กลยุทธ 

1. สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และดําเนิน

โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2. บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย

อยางมีนัยสําคัญ 

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

นักศึกษาและอาจารยกับการพัฒนาทองถ่ิน 

ตัวชี้วัด 
1. มีฐานขอมูลของพ้ืนท่ีบริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปญหาและความตองการ        

ท่ีแทจริงของชุมชน) เพ่ือใชในการวิเคราะหประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการอันเปนผลจาก      

การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

3. รอยละสะสมของจํานวนหมูบานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาดําเนินโครงการพัฒนา 

เปรียบเทียบกับจํานวนหมูบานท้ังหมดในพ้ืนท่ีบริการ  

4. จํานวนโครงการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ 

สะสม แยกประเภทตามเปาประสงค 
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5. จํานวนภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท่ีรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ 

6. อัตราสวนโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนเจาภาพหลักท่ีบูรณาการ

การทํางานกับภาคีเครือขาย เปรียบเทียบกับโครงการพัฒนาทองถ่ินท้ังหมดของ

มหาวิทยาลัย 

7. อัตราการอ านออกเ ขียนไดของจํานวนประชากร โดยเฉพาะประชากร                 

ในวัยประถมศึกษาในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

8. จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับการนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา        

เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงคท้ัง 4 ประการ (มีทัศนคติท่ีดีและ

ถูกตอง  มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมีวินัย)      

สูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

9. รอยละของจํานวนหมูบานท่ีมีดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชนเพ่ิมข้ึน 

10. จํานวนวิสาหกิจชุมชน หรือ ผูประกอบการหรือผูประกอบการใหมในพ้ืนท่ีบริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนองคความรูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

11. อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดครัวเรือนท่ีใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี

เปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

12. อัตราอพยพของประชากรวัยทํางานในทองถ่ินลดลง 

13. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตาง  ๆท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

14. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางคุณคา

และจิตสํานึกรักษทองถ่ิน 

 
โครงการหลัก 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล (Big Data)  ของพ้ืนท่ีบริการเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือชวย         

ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2. โครงการติดอาวุธทางปญญาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน บมเพาะประชากร      

ในพ้ืนท่ีบริการใหพรอมดวยคุณลักษณะ 4 ประการตามแนวพระราโชบาย  
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-  โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของ       

 ตนเองและผูอ่ืน 

3. โครงการสงเสริมสุขภาวะชุมชนเพ่ือวัดดัชนีช้ีวัดความสุขมวลรวมชุมชน สําหรับพ้ืนท่ี

บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

-  โครงการอานออกเขียนไดเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะสําหรับนักเรียน 

-  โครงการยกระดับสินคาชุมชน OTOP 

-  โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
  

โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 
1. โครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

- โครงการสถาบันอุดมศึกษาพ่ีเล้ียง 

- โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

กลุมเปาหมายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

- โครงการคูปองครู 

- โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดลอม 

- โครงการบูรณาการทัศนคติ ความรู และพฤติกรรมพึงประสงคดานส่ิงแวดลอม 

  เขาสูกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตท้ังในและนอกหลักสูตร   

- โครงการถายทอดความรูดานเศรษฐกิจดิจิตอล 

- โครงการพัฒนามัคคุเทศกและบริหารจัดการการทองเท่ียว  

2. โครงการอบรม/บริการวิชาการเพ่ือถายทอดความรู 

3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย 

4. โครงการวิจัย สรางฐานขอมูล องคความรู  นวัตกรรม ส่ิงประ ดิษฐ  และ               

งานสรางสรรค 

5. โครงการกิจกรรมสัมพันธสรางเครือขายการมีสวนรวม 

- โครงการความรวมมือสรางเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน                     

- โครงการจัดประกวดผลงานชุมชน 

- โครงการจิตอาสา 

- โครงการจัดงานตลาดนัดชุมชน 
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กลยุทธที่ 1.1  สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และ

ดําเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรการ 

1. พัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยจิตวิญญาณ ในลักษณะ       

Area Base 

2. ตองเกิดจากความรวมมือ การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการบูรณาการกับ

หนวยงานภาครัฐหรือภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถ่ิน   

3. สรางปฏิสัมพันธท่ีดีกับทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 

4. สรางระบบฐานขอมูล ตองรูจักทองถ่ินท่ีรับผิดชอบเปนอยางดี 

5. กําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน ไมทับซอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 

6. ประสานงานกับผูวาราชการอยางใกลชิด 

กลยุทธที่ 1.2  บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมี
นัยสําคัญ 

มาตรการ 
1. วางแผนพัฒนาภายใตบริบทของพ้ืนท่ีและยุทธศาสตรจังหวัดโดยความรวมมือท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. ใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทตามภารกิจของตนเอง โดยมีองคความรูของ

มหาวิทยาลัยเปนส่ือประสาน 

3. มีการบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัด

และทองถ่ิน   

4. มีการบูรณาการรวมกันของแตละคณะ สาขาวิชา หนวยงานสนับสนุนอ่ืนตามพันธกิจ

และศักยภาพ 

5. จัดต้ังคณะทํางานรวมในการพัฒนาทองถ่ินในแตละโครงการ โดยบูรณาการ       

ความรับผิดชอบรวมกันอยางเต็มศักยภาพ 

6. มุงพัฒนาโครงการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ 

7. ไมดําเนินการในลักษณะเปนผูนําการพัฒนา ใหดําเนินการในลักษณะรวมพัฒนา 

8. ยึดความตองการของทองถ่ินเปนสําคัญ  ไมยึดความตองการของตนเองเปนท่ีต้ัง 
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9. มีการติดตามและประเมินผล 

10. มุงใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาและอยูไดดอยตนเองอยางย่ังยืน 

 
กลยุทธที ่1.3  บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
นักศึกษาและอาจารย กับการพัฒนาทองถ่ิน 

มาตรการ 

1. อาจารยและบุคลากรควรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือเปนสวนหน่ึงของ
ภาระงาน 

2. ทุกสาขาวิชา ตองผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการพัฒนา
ทองถ่ิน 

3. การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย ใหมีการบูรณาการ
กับการพัฒนาทองถ่ิน 

4. นําองคความรูท่ีไดรับจากการพัฒนาทองถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

5. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยใหตอบโจทยความตองการของทองถ่ิน/ประเทศ สามารถ
นําไปใชไดจริงและถูกนําไปใชอยางเปนรูปธรรม 

6. สรางเครือขายความรวมมือกับทองถ่ิน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. เรงการเผยแพรบทความทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย สูสาธารณะใหเกิด
ประโยชนมากข้ึน โดยไมอางภาระงานเปนอุปสรรค  
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ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนาคร ู
 

เปาประสงค/เปาหมาย 
1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ         

เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 
2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทย       

ท่ีพึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและ 
3. บมเพาะศิษยแตละชวงวัยใหมีคุณลักษณะท้ัง 4 
4. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพ่ิม

สมรรถนะเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตให มีสมรรถนะ เปนเลิศ            

เปนท่ียอมรับดวย School Integrated Learning (SIL) และสอดคลองกับความตอง         

การของประเทศ 

2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

3. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวย           

จิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

4. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ

สภาวการณท่ีเปล่ียนแปลง 

5. ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6. สรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสู

วิชาชีพครู 

ตัวชี้วัด 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร และกระบวนการผลิตครูเพ่ือใหบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ สมรรถนะและคุณภาพเปนเลิศพรอมดวย

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามพระราโชบายดานการศึกษา และคุณลักษณะ          

ครูศตวรรษท่ี 21 

2. มี  Platform เพ่ือสรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพ 
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3. รอยละครูของครูท่ีมีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียนตอปการศึกษา 

4. รอยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสอบบรรจุผานเกณฑของ

หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ป 

5. สัดสวนบัณฑิตครูท่ีไดรับการบรรจุเขาทํางาน 

6. ผลคะแนน O-NET หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนา

สมรรถนะครูประจําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

7. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีไดรับตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมข้ึน 

 
โครงการหลัก 

1. โครงการผลิตครูเปนเลิศเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในระบบปด 

2. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  

3. โครงการจัดทําคลังขอสอบวัดแววความเปนครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4. โครงการจัดทํา Platform เครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพ 

5. โครงการพัฒนาครูของครู  

- โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

6. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและการวิจัยเปนตนแบบ

ใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน  

- โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอน   

 
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 

1. โครงการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร 

2. โครงการพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนครูมืออาชีพ 

3. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรครูใหมีความพรอมและเปนจุดเดน     

ตามแนวทางยุทธศาสตรใหม 

4. โครงการจัดทําคูมือ ส่ือ และนวัตกรรมการจัดเรียนการสอน 

5. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีเขา    

สูวิชาชีพ 
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กลยุทธที่ 2.1  ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ        

เปนท่ียอมรับดวย School Integrated Learning (SIL) และสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ 

มาตรการ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศและ

สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและความตองการของประเทศ 

2. ผลิตใหตรงกับจํานวนความตองการและสาขาท่ีขาดแคลน 

3. หลักสูตรผลิตครูตองผานคุรุสภา 
 

กลยุทธที ่2.2  พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

มาตรการ 

1. พัฒนาศักยภาพอาจารยคณะครุศาสตร ใหมีความเปนมืออาชีพ 

2. จัดใหอาจารยคณะครุศาสตรมีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

3. ผลักดันใหอาจารยคณะครุศาสตรมีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียน

ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

4. ใหอาจารยใหมมีการเก็บช่ัวโมงสอนในหองเรียนโรงเรียนสาธิต เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณารับบรรจุ 

5. ใหอาจารยคณะครุศาสตร จัดเวลาเขาสอนหรือสังเกตการณในหองเรียน             

เพ่ือใชประกอบการประเมินคุณภาพอาจารย 

6. ใหอาจารยคณะครุศาสตร มีส่ือการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัยหรือคณะ 

7. ใหอาจารยคณะครุศาสตรมีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทาง  

ท่ีมี Impact Factor 
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กลยุทธที่ 2.3  บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวย      

จิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

มาตรการ 

1. ทุกคณะมีสวนรวมในการผลิตครู โดยมีคณะครุศาสตรเปนแกน 

2. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวย           

จิตวิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3. มุงพัฒนานักศึกษาครุศาสตรทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 (3Rs8Cs) 

4. มุงพัฒนานักศึกษาครุศาสตรทุกคนใหมีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง

เขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระราโชบาย โดยสอดแทรก    

ในหลักสูตร 

5. พัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ใหนักศึกษาครูไดผานเกณฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และกระทรวงศึกษาธิการ  

6. จัดทําคลังขอสอบวัดแววความเปนครู ท่ีสามารถใชขอมูลในการจําแนกนักศึกษา   

เพ่ือการบมเพาะใหตรงสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณ    

ความเปนครูและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

7. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรตามโครงการความรวมมือกับกรุงเทพมหานคร (ทุนเอราวัณ)

อยางตอเน่ือง 

8. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรใหสามารถบรรจุครูตามโครงการครูคืนถ่ินไดในสัดสวน      

ท่ีสูงข้ึน 

9. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรในระบบปดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

โดยมีหอพักเปนหนวยบมเพาะ 

10. เปด/ขยายสาขาวิชาท่ีเปนสาขาวิชาขาดแคลนและเปนความตองการของจังหวัด

สมุทรปราการ  ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 

11. ผลิตครูใหไดใบประกอบวิชาชีพ 
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กลยุทธที่ 2.4  ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ

สภาวการณท่ีเปล่ียนแปลง 

มาตรการ 

1. ใหความสําคัญการยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหม     

ใหสอดรับกับสภาวการณ ท่ี เปล่ียนแปลง ตามโครงการความรวมมือของ

กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร 

2. การยกระดับสมรรถนะครูประจําการเปนหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการและ

กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียินดีใหความรวมมือตามศักยภาพ 

3. สนับสนุนโครงการ DLTV มูลนิธิทางไกลผานดาวเทียม 

 
กลยุทธที ่2.5  ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

มาตรการ 

1. สรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เนนการพัฒนาองคความรู เทคนิคการสอน สถานการณปจจุบัน และแนวโนม       

ในอนาคต 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

กลุมเปาหมายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหพิจารณาศิษยเกาบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เปนลําดับแรก 

 
กลยุทธที่ 2.6  สรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

ท่ีเขาสูวิชาชีพครู 

มาตรการ 

1. จัดทํา Platform เครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู (ศิษยเกา)          

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีเขาสูวิชาชีพ 

2. ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู(ศิษยเกา)จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ท่ีเขาสูวิชาชีพ 

 
 



57 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
เปาประสงค/เปาหมาย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ   

ดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2. ยกระ ดับคุณภาพบัณฑิตให เปน ท่ีตองการของผู ใช บัณฑิตดวยอัตลักษณ             

ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พรอมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ         

เปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการ      

ท่ีตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและ

จิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 

5. ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและ/หลักสูตรใหมแบบสหวิทยาการ

ท่ีตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2. ผลงานของนักศึกษา/อาจารย ท่ีได รับการตีพิมพ เผยแพรหรือได รับรางวัล             

ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษา (สําหรับหลักสูตรท่ีมีองคกรวิชาชีพกํากับ) 

4. ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน  ๆ
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5. อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผูใชบัณฑิตเพ่ิมข้ึน  

7. อัตราการศึกษาตอในพ้ืนท่ีของประชากรวัยอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

โครงการหลัก 

1. โครงการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

2. โครงการพัฒนาความรวมมือกับเครือขายสถานประกอบการและองคกรวิชาชีพ    

เพ่ือจัดการเรียนรู 

3. โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม ภายใตบริบทของ   
การพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน 

4. โครงการพัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรู (Learning Space) 

โครงการตามบรบิทมหาวิทยาลัย 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลักสูตรใหมีความพรอมและเปนจุดเดนตาม
แนวทางยุทธศาสตรใหม 

3. โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาหองสมุด โสตทัศนูปกรณ 
- โครงการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร 
- โครงการพัฒนาศูนยภาษา 

4. โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาครู  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5. โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษา
สาขาอ่ืน  ๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

6. โครงการพัฒนาความรูดานเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตในยุค 
Thailand 4.0  

8. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
10. โครงการจัดหาหรือปรับปรุงอาคารส่ิงกอสรางประกอบเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

กลยุทธที ่3.1  ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการ

ท่ีตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

มาตรการ 

1. ทบทวนหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปดสอน โดยกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคผูใช

บัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมกันในรูปแบบสหวิทยาการ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีกิจกรรม/โครงงานเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบ Area Base 

4. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการบูรณาการกับการทํางาน Work Integrated Learning 

5. ยกเลิกหลักสูตรท่ีไมมีนักศึกษาเรียน บัณฑิตตกงานสูง หางานทําลําบาก  

6. สนับสนุนการพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมี

ศักยภาพพรอม 

 
กลยุทธที ่3.2  พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 
มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน 

2. สรรหาและพัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับหลักสูตรใหม 

3. ใหความสําคัญในการปรับเปล่ียนกระบวนการการเรียนการสอนใหม ไมใชวิธีเดิม  ๆ

ควรใช Digital Innovation ในการเรียนการสอนอยางเต็มท่ี 

4. พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามแผนพัฒนาบุคลากร 

5. ใหอาจารยทุกคน มีส่ือการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือ

คณะ 

6. ใหอาจารยทุกคน มีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางท่ีมี 

Impact Factor 
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7. ใหความสําคัญการพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพมากข้ึน ท้ังตําแหนงทางวิชาการและ

ระดับคุณวุฒิ 

8. เรียกรองใหอาจารยมีจิตวิญญาณความเปนครู  รวมมือรวมใจกันมุงผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาอยาคิดวาเปนภาระ 

 

กลยุทธที ่3.3  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะ
และจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ิน 

มาตรการ 

1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ทองถ่ิน 

และประเทศ 

2. พัฒนาการสอนรายวิชาใหสามารถปลูกฝงทัศนคติและจิตอาสาในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน Work Integrated Learning 

4. รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในรูปแบบทวิภาคี 

 
กลยุทธที ่3.4  พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 

มาตรการ 

1. สรางหรือพัฒนาแหลงเรียนรูในการผลิตบัณฑิตท่ี Active & Effective  

2. บูรณาการแหลงเรียนรูเพ่ือการผลิตบัณฑิตและใหบริการประชาชนไปดวย 

3. ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด และโสตทัศนูปกรณ       

เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา 

 
กลยุทธที ่3.5  ผลิตบัณฑิตไดตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

มาตรการ 

1. ยกระดับคณะ สาขาวิชา และอาจารย  ผลิตบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 
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2. อาจารยทุกคนมีสวนในการปลูกฝงนักศึกษาใหมีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐาน

ชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระราโชบาย      

โดยสอดแทรกในหลักสูตร 

3. เชิญผูมีประสบการณตรงจากทุกภาคสวนมาเปนวิทยากร 

4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย เชน E-learning การเรียนรูดวย

ตนเอง การเรียนรูจากชุมชน เปนตน และกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะภาษา 

ทักษะการเรียนรู ทักษะการคิดวิเคราะห และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. จัด กิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะ ผู นํา            

เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงรูแพ รูชนะ รูอภัย และมีบุคลิกภาพท่ีดี 
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

เปาประสงค/เปาหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว 

มุ งเนนการสร างธรรมาภิบาล ความพร อม และความสามารถปรับตัว                

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

 
กลยุทธ 

1. สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ 

และศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

2. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการ

เรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจาก

ทรัพยสินทางปญญา 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว  

 
ตัวชี้วัด 

1. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. จํานวนฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

3. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการบริหารงานภาครัฐอยูในระดับสูง

หรือสูงมาก 

4. มีการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหมีความคลองตัวและทันสมัย 

5. จํานวนอาจารยและนักศึกษา ศิษยเกา ท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 

6. จํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงาน

ดังกลาวท่ีถูกนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
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7. มีฐานขอมูลศิษยเกาและจัดกิจกรรมสัมพันธเพ่ือขยายเครือขายและปรับปรุงขอมูล

อยางสมํ่าเสมอ 

8. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ 

9. ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

10. ผลสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน/ผูรับบริการท่ีมีตอมหาวิทยาลัย 

 
โครงการหลัก 

1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ 

2. โครงการราชภัฏโพล ท่ีมีประสิทธิภาพและความนาเช่ือถือ 

3. โครงการเครือขายสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

5. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมและ       

การจัดการเรียนการสอน ใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 

6. โครงการจัดต้ังศูนยเศรษฐกิจฐานรากตามพระราโชบายเพ่ือความเปนเลิศ 

 
โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2. โครงการพัฒนาสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการตามเกณฑ        

การจัดอันดับ Webometrics 

3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารและ    

จัดการศึกษา 

4. โครงการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาและปรับปรุงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

5. โครงการจัดกิจกรรมสัมพันธศิษยเกาเพ่ือขยายเครือขาย 

 

กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ 

และศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

มาตรการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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2. สนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยตามแผนพัฒนาบุคลากร 

3. สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถและสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(Career Path) ของบุคลากรสายสนับสนุน 

4. สงเสริมบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

5. สงเสริมบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ิน            

ตามพระราโชบาย ตามความรูความสามารถและศักยภาพอยางเต็มท่ี 

6. รวมพลัง หัวใจ ในมหาวิทยาลัย คณะ ทุกหนวยงานใหเปนเอกภาพ มีความสามัคคี 

สรางเกียรติและความภาคภูมิใจใหเกิดแกนักศึกษาและแตละหนวยงาน 
 

กลยุทธที่  4.2  เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับ          

การบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชน

จากทรัพยสินทางปญญา 

มาตรการ 

1. ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาบูรณาการการทํางานรวมกับ

ชุมชนและภาคีตาง  ๆ

2. ใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

3. จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหชัดเจน นําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 

กลยุทธที่ 4.3  สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสราง

ประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 

1. ขยายความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

2. จัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ

ชุมชน 

3. พัฒนาเครือขายในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

4. ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5. ใหทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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6. เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ การส่ือสารภายในและภายนอกองคกรใหสังคม

รับรูผลงานในทุกชองทาง 

7. สรางวัฒนธรรมองคกรใหดีข้ึนดังเชนในอดีต เกิดการรวมพลัง ลดความขัดแยง   

8. รวมพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศใหเขมแข็งย่ิงข้ึน เพ่ิมมิติความรวมมือ 

การใชทรัพยากรรวมกัน  ลดมิติความทับซอน มิติการแขงขัน 
 
กลยุทธที ่4.4  ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว  

มาตรการ 

1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆใหทันสมัย สอดคลองกับบริบท        

ท่ีเปล่ียนไป และสอดคลองกับสากลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ    

ขจัดปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานและการใหบริการ 

2. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

และปลูกฝงใหเปนคานิยมรวมขององคกร 

3. ใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากรทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม กฎหมาย 

ขอบังคับ ขอเท็จจริง มติ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  ยึดหลักประสิทธิผล    

หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และ

หลักมุงเนนฉันทามติ 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญใหทันสมัย 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครือขายอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหเกิดประโยชน โดยลดงาน Paper Work 
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บทที่ 4  

 แผนการดําเนินงานโครงการสําคัญ 

ภายใตแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรเีพื่อการพัฒนาทองถิ่น  

ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 

 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560-

2564 อยูภายใตประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร คือ การพัฒนาทองถ่ิน การผลิตและพัฒนา

ครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาประสงค 12 

เปาประสงค กลยุทธ 18 กลยุทธ และตัวช้ีวัด รวม 36 ตัวช้ีวัด มีโครงการสําคัญตาง  ๆ         

ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัด โดยมีแผนการดําเนินงาน

โครงการสําคัญตาง  ๆดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยทุธศาสตรท์ี� 1  การพัฒนาทอ้งถิ�น

เป้าประสงค/์เป้าหมาย  1. ชมุชนทอ้งถิ�นไดร้บัการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ

กลยุทธ ์      1. สรา้งและพฒันาความรว่มมอืกับจังหวัดในการวางแผนพฒันาเชงิพื�นที� และดําเนนิโครงการตามพนัธกจิและศกัยภาพของมหาวทิยาลัย

                2. บรูณาการความรว่มมอืภายในมหาวทิยาลัยและภายนอกมหาวทิยาลัยในการดําเนนิโครงการพฒันาใหบ้รรลุตามเป้าหมายอย่างมนีัยสําคญั

2560 2561 2562 2563 2564

1. โครงการสง่เสรมิสขุภาวะชมุชนเพื�อวัดดชันชีี�วัด

ความสขุมวลรวมชมุชน  สําหรบัพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

-    โครงการยกระดบัสนิคา้ชมุชน OTOP

จํานวนวสิาหกจิชมุชน หรอื ผูป้ระกอบการ

หรอืผูป้ระกอบการใหม่ในพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏที�ประสบความสําเร็จ

จากการสนับสนุนองคค์วามรูข้อง

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คณะวทิยาการจัดการ                    

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ศนูย์

บม่เพาะวสิาหกจิ  สถาบนัวจิัยและ

พฒันา  มรธ.สมุทรปราการ และ

หน่วยงานอื�น ๆ

√ √ √

2. โครงการสง่เสรมิสขุภาวะชมุชนเพื�อวัดดชันชีี�วัด

ความสขุมวลรวมชมุชน  สําหรบัพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

-    โครงการแกไ้ขความยากจนของประชาชนใน

เขตชนบท

 - รอ้ยละของจํานวนหมู่บา้นที�มดีชันชีี�วัด

ความสขุมวลรวมชมุชนเพิ�มขึ�น       -  

อัตราการเพิ�มขึ�นของรายไดค้รวัเรอืนที�ใช ้

หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงใน

พื�นที�เป้าหมายการพฒันาของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ   - รอ้ยละสะสมของ

จํานวนหมู่บา้นที�มหาวทิยาลัยราชภัฏเขา้

ดําเนนิโครงการพฒันา เปรยีบเทยีบกับ

จํานวนหมู่บา้นทั �งหมดในพื�นที�บรกิาร

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คณะวทิยาการจัดการ                    

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และ

หน่วยงานอื�น ๆ

√ √ √

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รบัผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วัด
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โครงการสําคญั หน่วยงานที�รบัผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วัด

3. โครงการถา่ยทอดความรูด้า้นเศรษฐกจิดจิทิัล จํานวนวสิาหกจิชมุชน หรอื ผูป้ระกอบการ

หรอืผูป้ระกอบการใหม่ในพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏที�ประสบความสําเร็จ

จากการสนับสนุนองคค์วามรูข้อง

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะ

วทิยาการจัดการ  ศนูยค์อมพวิเตอร์

√ √ √

4. โครงการพฒันามัคคเุทศกแ์ละบรหิารจัดการ

การท่องเที�ยว

จํานวนวสิาหกจิชมุชน หรอื ผูป้ระกอบการ

หรอืผูป้ระกอบการใหม่ในพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏที�ประสบความสําเร็จ

จากการสนับสนุนองคค์วามรูข้อง

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

คณะวทิยาการจัดการ √ √ √
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ยทุธศาสตรท์ี� 1  การพัฒนาทอ้งถิ�น

เป้าประสงค/์เป้าหมาย  2. ชมุชนทอ้งถิ�นไดร้บัการพฒันาดา้นสงัคม

กลยุทธ ์      1. สรา้งและพฒันาความรว่มมอืกับจังหวัดในการวางแผนพฒันาเชงิพื�นที� และดําเนนิโครงการตามพนัธกจิและศกัยภาพของมหาวทิยาลัย

                2. บรูณาการความรว่มมอืภายในมหาวทิยาลัยและภายนอกมหาวทิยาลัยในการดําเนนิโครงการพฒันาใหบ้รรลุตามเป้าหมายอย่างมนีัยสําคญั

                3. บรูณาการการจัดการเรยีนการสอน การวจิัย การทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรมของนักศกึษาและอาจารย ์กับการพฒันาทอ้งถิ�น

2560 2561 2562 2563 2564

1. โครงการตดิอาวุธทางปัญญาเพื�อการพฒันา

ทอ้งถิ�นอย่างยั�งยนื บม่เพาะประชากรในพื�นที�

บรกิารใหพ้รอ้มดว้ยคณุลักษณะ 4 ประการตาม

แนวพระราโชบาย 

- โครงการสง่เสรมิความรกัความสามัคค ีความมี

ระเบยีบวนิัย เขา้ใจสทิธหินา้ที�ของ     ตนเองและ

ผูอ้ื�น

จํานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการที�เกี�ยวกับการ

นอ้มนําพระราโชบายดา้นการศกึษา เพื�อ

เสรมิสรา้งคณุลักษณะคนไทยที�พงึ

ประสงคท์ั �ง 4 ประการ (มทีัศนคตทิี�ดแีละ

ถกูตอ้ง  มพีื�นฐานชวีติที�มั�นคงเขม้แข็ง มี

อาชพีมงีานทํา และเป็นพลเมอืงดมีวีนิัย) 

สูก่ารปฏบิตัใินพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

และหน่วยงานอื�น ๆ

√ √ √

2. โครงการทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม ภูมปัิญญา

ทอ้งถิ�น และภูมปัิญญาไทย

มแีหล่งเรยีนรูด้า้นศลิปวัฒนธรรม ประเพณี

 ภูมปัิญญาทอ้งถิ�น เพื�อเสรมิสรา้งคณุคา่

และจติสํานกึรกัษ์ทอ้งถิ�น

สํานักศลิปะและวัฒนธรรม และคณะ √ √ √

3. โครงการวจิัย สรา้งฐานขอ้มูล องคค์วามรู ้

นวัตกรรม สิ�งประดษิฐ ์และงานสรา้งสรรค์

จํานวนผลงานวจิัยและองคค์วามรูต้า่งๆ ที�

ถกูนําไปใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรปูธรรม

สถาบนัวจิัยและพฒันา คณะ และทุก

หน่วยงาน

√ √ √

ระยะเวลาดําเนนิการ

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รบัผดิชอบตวัชี�วัด
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ระยะเวลาดําเนนิการ

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รบัผดิชอบตวัชี�วัด

4. โครงการอบรม/บรกิารวชิาการเพื�อถา่ยทอด

ความรู ้

จํานวนโครงการพฒันาทอ้งถิ�นของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ และจํานวนโครงการฯ

 สะสม แยกประเภทตามเป้าประสงค์

ทุกหน่วยงาน √ √ √
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ยทุธศาสตรท์ี� 1  การพัฒนาทอ้งถิ�น

เป้าประสงค/์เป้าหมาย  3. ชมุชนทอ้งถิ�นไดร้บัการพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

กลยุทธ ์      1. สรา้งและพฒันาความรว่มมอืกับจังหวัดในการวางแผนพฒันาเชงิพื�นที� และดําเนนิโครงการตามพนัธกจิและศกัยภาพของมหาวทิยาลัย

                2. บรูณาการความรว่มมอืภายในมหาวทิยาลัยและภายนอกมหาวทิยาลัยในการดําเนนิโครงการพฒันาใหบ้รรลุตามเป้าหมายอย่างมนีัยสําคญั

2560 2561 2562 2563 2564

1. โครงการบรหิารจัดการขยะและสิ�งแวดลอ้ม   - รอ้ยละของจํานวนหมู่บา้นที�มดีชันชีี�วัด

ความสขุมวลรวมชมุชนเพิ�มขึ�น               -

 จํานวนภาคเีครอืขา่ยทั �งภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ที�

รว่มมอืกับมหาวทิยาลัยราชภัฏดําเนนิ

โครงการพฒันาทอ้งถิ�นในพื�นที�บรกิาร

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และ

หน่วยงานอื�น ๆ

√ √ √

2. โครงการบรูณาการทัศนคต ิความรู ้และ

พฤตกิรรมพงึประสงคด์า้นสิ�งแวดลอ้ม

  เขา้สูก่ระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติทั �งในและนอก

หลักสตูร  

จํานวนภาคเีครอืขา่ยทั �งภาครฐั ภาคเอกชน

 และภาคประชาสงัคม ที�รว่มมอืกับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏดําเนนิโครงการ

พฒันาทอ้งถิ�นในพื�นที�บรกิาร

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และ

หน่วยงานอื�น ๆ

√ √

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รบัผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วัด
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ยทุธศาสตรท์ี� 1  การพัฒนาทอ้งถิ�น

เป้าประสงค/์เป้าหมาย  4. ชมุชนทอ้งถิ�นไดร้บัการพฒันาดา้นการศกึษา/การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

กลยุทธ ์      1. สรา้งและพฒันาความรว่มมอืกับจังหวัดในการวางแผนพฒันาเชงิพื�นที� และดําเนนิโครงการตามพนัธกจิและศกัยภาพของมหาวทิยาลัย

                2. บรูณาการความรว่มมอืภายในมหาวทิยาลัยและภายนอกมหาวทิยาลัยในการดําเนนิโครงการพฒันาใหบ้รรลุตามเป้าหมายอย่างมนีัยสําคญั
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1. โครงการสง่เสรมิสขุภาวะชมุชนเพื�อวัดดชันชีี�วัด

ความสขุมวลรวมชมุชน  สําหรบัพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

-    โครงการอ่านออกเขยีนไดเ้พื�อสรา้งเสรมิสขุ

ภาวะสําหรบันักเรยีน

อัตราการอ่านออกเขยีนไดข้องจํานวน

ประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัย

ประถมศกึษาในพื�นที�บรกิารของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

คณะครศุาสตร ์ และหน่วยงานอื�น ๆ √ √ √

2. โครงการสถาบนัอุดมศกึษาพี�เลี�ยง จํานวนโรงเรยีนที�มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ดําเนนิโครงการอันเป็นผลจากการ

วางแผนพฒันาเชงิพื�นที�

คณะครศุาสตร ์ และหน่วยงานอื�น ๆ √ √ √

3. โครงการพฒันาศกัยภาพคร ูอาจารย ์และ

บคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย

ในเขตพื�นที�รบัผดิชอบ

จํานวนโรงเรยีนที�มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ดําเนนิโครงการอันเป็นผลจากการ

วางแผนพฒันาเชงิพื�นที�

คณะครศุาสตร ์ และหน่วยงานอื�น ๆ √ √ √

4. โครงการคปูองครู จํานวนโรงเรยีนที�มหาวทิยาลัยราชภัฏ

ดําเนนิโครงการอันเป็นผลจากการ

วางแผนพฒันาเชงิพื�นที�

คณะครศุาสตร ์ และหน่วยงานอื�น ๆ √ √

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รบัผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วัด
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ยุทธศาสตรท์ี� 2  การผลติและพัฒนาครู

เป้าประสงค/์เป้าหมาย  1. บัณฑติครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรมีอีตัลกัษณ์และสมรรถนะเป็นเลศิ เป็นที�ตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑติ

                            2. บัณฑติครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรสีมบูรณ์พรอ้มดว้ยคณุลกัษณะคนไทยที�พงึประสงค ์4 ประการตามแนวพระราโชบาย 

                               และมศีกัยภาพในการถ่ายทอดและบ่มเพาะศษิยแ์ตล่ะชว่งวยัใหม้คีณุลกัษณะทั �ง 4

กลยทุธ ์       1. ปรับปรุงหลกัสตูรครุศาสตรแ์ละกระบวนการผลติใหม้สีมรรถนะเป็นเลศิ เป็นที�ยอมรับดว้ย School Integrated Learning (SIL)

                     และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

                 2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหม้คีวามเป็นมอือาชพี

                 3. บ่มเพาะนักศกึษาครุศาสตรใ์หม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพีพรอ้มดว้ยจติวญิญาณความเป็นครูและคณุลกัษณะที�พงึประสงค์

2560 2561 2562 2563 2564

1. โครงการผลติครูเป็นเลศิเพื�อพัฒนาทอ้งถิ�นใน

ระบบปิด

   - มกีารปรับปรุงหลกัสตูรครุศาสตร ์และ

กระบวนการผลติครูเพื�อใหบ้ัณฑติครูของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัมอีตัลกัษณ์ สมรรถนะ

และคณุภาพเป็นเลศิ พรอ้มดว้ย

คณุลกัษณะที�พงึประสงคต์ามพระรา

โชบายดา้นการศกึษา และคณุลกัษณะครู

ศตวรรษที� 21

คณะครุศาสตร ์และคณะอื�น ๆ √ √ √

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั
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โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั

2. โครงการจดัทําคลงัขอ้สอบวดัแววความเป็นครู

ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

รอ้ยละของบัณฑติครูที�จบจากมหาวทิยาลยั

ราชภฏัที�สอบบรรจผุ่านเกณฑข์อง

หน่วยงานตา่งๆทั �งภาครัฐและเอกชน 

ภายในเวลา 1 ปี

คณะครุศาสตร์ √ √ √

3. โครงการพัฒนาครูของครู 

- โครงการพัฒนาศกัยภาพของอาจารย์

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี

ผลงานการวจิยัเฉพาะสาขาวชิาชพีครูที�

ไดร้ับตพีมิพเ์ผยแพร่ทั �งในระดบัชาตแิละ

นานาชาต ิหรอืนําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ตอ่

การผลติและพัฒนาครูเพิ�มขึ�น

คณะครุศาสตร ์โรงเรยีนสาธติฯ √ √ √

4. โครงการพัฒนาโรงเรยีนสาธติใหเ้ป็นศนูยฝึ์ก

ปฏบิัตกิารและการวจิยัเป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรยีน

ในทอ้งถิ�น 

- โครงการพัฒนาโรงเรยีนสาธติใหเ้ป็นตน้แบบการ

จดัการเรยีนการสอน  

รอ้ยละครูของครูที�มปีระสบการณ์การสอน

และทํางานร่วมในโรงเรยีนตอ่ปีการศกึษา

คณะครุศาสตร ์โรงเรยีนสาธติฯ 

และหน่วยงานอื�น ๆ

√ √ √

5. โครงการผลติบัณฑติคณะครุศาสตร์  - รอ้ยละของบัณฑติครูที�จบจาก

มหาวทิยาลยัราชภฏัที�สอบบรรจผุ่านเกณฑ์

ของหน่วยงานตา่งๆทั �งภาครัฐและเอกชน 

ภายในเวลา 1 ปี                -  สดัสว่น

บัณฑติครูที�ไดร้ับการบรรจเุขา้ทํางาน

คณะครุศาสตร์ √ √ √

6.โครงการพัฒนาวชิาชพีครูใหเ้ป็นครูมอือาชพี รอ้ยละของบัณฑติครูที�จบจากมหาวทิยาลยั

ราชภฏัที�สอบบรรจผุ่านเกณฑข์อง

หน่วยงานตา่งๆทั �งภาครัฐและเอกชน 

ภายในเวลา 1 ปี

คณะครุศาสตร์ √ √ √
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โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั

7. โครงการจดัทําคูม่อื สื�อ และนวตักรรมการจดั

เรยีนการสอน

ม ีPlatform เพื�อสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี�ยน

เรยีนรูร้ะหวา่งบัณฑติครูจากมหาวทิยาลยั

ราชภฏัที�เขา้สูว่ชิาชพี

คณะครุศาสตร ์และหน่วยงานอื�น ๆ √ √ √
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ยุทธศาสตรท์ี� 2  การผลติและพัฒนาครู

เป้าประสงค/์เป้าหมาย   3. บัณฑติครูจากมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรทีี�เขา้สูว่ชิาชพีไดร้ับการยกระดบั/เพิ�มสมรรถนะเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลง

กลยทุธ ์        4. ยกระดบัสมรรถนะครูประจําการ และบ่มเพาะสมรรถนะใหมใ่หส้อดรับกบัสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลง

                  5. ยกระดบัสมรรถนะบัณฑติครูจากมหาวทิยาลยัราชภฏั

                  6. สรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี�ยนเรยีนรูใ้หก้บับัณฑติครูจากมหาวทิยาลยัราชภฏัที�เขา้สูว่ชิาชพีครู

2560 2561 2562 2563 2564

1. โครงการสนับสนุน DLTV เพื�อแกปั้ญหาการขาด

แคลนครูในโรงเรยีนขนาดเล็ก

ม ีPlatform เพื�อสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี�ยน

เรยีนรูร้ะหวา่งบัณฑติครูจากมหาวทิยาลยั

ราชภฏัที�เขา้สูว่ชิาชพี

คณะครุศาสตร ์ศนูยภ์าษา สํานัก

วทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหน่วยงานอื�น ๆ

√ √ √

2. โครงการจดัทํา Platform เครอืขา่ยแลกเปลี�ยน

เรยีนรูร้ะหวา่งบัณฑติครูจากมหาวทิยาลยัราชภฏัที�

เขา้สูว่ชิาชพี

ม ีPlatform เพื�อสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี�ยน

เรยีนรูร้ะหวา่งบัณฑติครูจากมหาวทิยาลยั

ราชภฏัที�เขา้สูว่ชิาชพี

คณะครุศาสตร์ √ √ √

3. โครงการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งบัณฑติครู

จากมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรทีี�เขา้สูว่ชิาชพี

ม ีPlatform เพื�อสรา้งเครอืขา่ยแลกเปลี�ยน

เรยีนรูร้ะหวา่งบัณฑติครูจากมหาวทิยาลยั

ราชภฏัที�เขา้สูว่ชิาชพี

คณะครุศาสตร์ √ √ √

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั
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ยุทธศาสตรท์ี� 3  การยกระดบัคณุภาพการศกึษา

เป้าประสงค/์เป้าหมาย   1. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรมีคีวามเป็นเลศิในการสรา้งความมั�นคงใหก้บัประเทศ   ดว้ยการบูรณาการองคค์วามรูสู้น่วตักรรมเพื�อการพัฒนาเชงิพื�นที�

                               2. ยกระดบัคณุภาพบัณฑติใหเ้ป็นที�ตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑติดว้ยอตัลกัษณ์ดา้นสมรรถนะและคณุลกัษณะ 4 พรอ้มรองรับบรบิทที�เปลี�ยนแปลง

                               3. อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาทุกสาขาวชิาเป็นมอือาชพี มสีมรรถนะเป็นที�ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

กลยทุธ ์           1. ปรับปรุงหลกัสตูรเดมิใหท้ันสมยัและพัฒนาหลกัสตูรใหมใ่นรูปแบบสหวทิยาการที�ตอบสนองการพัฒนาทอ้งถิ�นและสอดคลอ้ง

                         กบัแนวทางการพัฒนาประเทศ

                     2. พัฒนาศกัยภาพผูส้อนใหเ้ป็นมอือาชพี

                     3. ปรับกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้หบู้รณาการกบัการทํางาน และเสรมิสรา้งทักษะและจติสํานกึในการพัฒนาทอ้งถิ�น

                     4. พัฒนาแหลง่เรยีนรูเ้พื�อสนับสนุนการผลติบัณฑติใหไ้ดต้ามเป้าหมาย

                     5. ผลติบัณฑติไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑติ ทั �งดา้นสมรรถนะวชิาชพี ทักษะบัณฑติศตวรรษที� 21 และคณุลกัษณะ 4 ประการ
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1. โครงการพัฒนาปรับปรุงบูรณาการหลกัสตูรใหม้ี

ความพรอ้มและเป็นจดุเดน่ตามแนวทางยทุธศาสตร์

ใหม่

จํานวนหลกัสตูรที�ไดร้ับการปรับปรุงให ้

ทันสมยัและ/หลกัสตูรใหมแ่บบสห

วทิยาการที�ตอบสนองตอ่การพัฒนา

ทอ้งถิ�นและสอดคลอ้งกบัการพัฒนาประเทศ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

 คณะวทิยาการจดัการ  คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

√ √ √

2. โครงการพัฒนาความร่วมมอืกบัเครอืขา่ยสถาน

ประกอบการและองคก์รวชิาชพีเพื�อจดัการเรยีนรู ้

รอ้ยละของนักศกึษาที�ไดร้ับประกาศนียบัตร

วชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขาที�สําเร็จ

การศกึษา (สําหรับหลกัสตูรที�มอีงคก์ร

วชิาชพีกํากบั)

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

 คณะวทิยาการจดัการ  คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

√ √ √

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั
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โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั

3. โครงการบูรณาการองคค์วามรูสู้น่วตักรรมราชภฏั

เพื�อการพัฒนาเชงิพื�นที�

มกีารพัฒนาหลกัสตูรระยะสั �นเพื�อพัฒนา

ทักษะทุกชว่งวยั

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

 คณะวทิยาการจดัการ  คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

√ √ √

3. โครงการบ่มเพาะใหบ้ัณฑติมทีักษะเป็น

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม ่ภายใตบ้รบิทของการพัฒนา

ทอ้งถิ�นอยา่งยั�งยนื

อตัราการไดง้านทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

 คณะวทิยาการจดัการ  คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

√ √ √

4. โครงการพัฒนาแหลง่ทรัพยากรการเรยีนรู ้

(Learning Space)

ผลงานของนักศกึษา/อาจารยท์ี�ไดร้ับการ

ตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืไดร้ับรางวลัใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

ทุกหน่วยงาน √ √ √

5. โครงการพัฒนาสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศนูยค์อมพวิเตอร ์ศนูยภ์าษา

 -อตัราการไดง้านทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

 - ผลการประเมนิสมรรถนะของบัณฑติโดย

สถานประกอบการผูใ้ชบ้ัณฑติเพิ�มขึ�น 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศนูยค์อมพวิเตอร ์ศนูย์

ภาษา

√ √ √

6. โครงการยกระดบัมาตรฐานการผลติบัณฑติ  - อตัราการไดง้านทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

 - ผลการประเมนิสมรรถนะของบัณฑติโดย

สถานประกอบการผูใ้ชบ้ัณฑติเพิ�มขึ�น 

ทุกคณะ √ √ √
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โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั

7. โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะดา้นภาษาองักฤษ

ในศตวรรษที� 21 สําหรับนักศกึษาครู  ใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั

ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษของผูส้ําเร็จการศกึษาระดบั

ปรญิญาตรตีามมาตรฐาน CEFR หรอื

เทยีบเท่ามาตรฐานสากลอื�น ๆ

คณะครุศาสตร ์ ศนูยภ์าษา √ √ √

8. โครงการพัฒนาความรู ้ทักษะดา้นภาษาองักฤษ

ในศตวรรษที� 21 สําหรับนักศกึษาสาขาอื�นๆ ใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั

ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษของผูส้ําเร็จการศกึษาระดบั

ปรญิญาตรตีามมาตรฐาน CEFR หรอื

เทยีบเท่ามาตรฐานสากลอื�น ๆ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

 คณะวทิยาการจดัการ  คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ศนูย์

ภาษา

√ √ √

9. โครงการพัฒนาความรูด้า้นเศรษฐกจิดจิทิัล 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารใหก้บั

นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั

 - อตัราการไดง้านทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

 - ผลการประเมนิสมรรถนะของบัณฑติโดย

สถานประกอบการผูใ้ชบ้ัณฑติเพิ�มขึ�น 

ศนูยค์อมพวิเตอร์ √ √ √

10. โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์

และวทิยาศาสตรป์ระยกุตใ์นยคุ Thailand 4.0

 - อตัราการไดง้านทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

 - ผลการประเมนิสมรรถนะของบัณฑติโดย

สถานประกอบการผูใ้ชบ้ัณฑติเพิ�มขึ�น 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี √ √ √

11. โครงการพัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี

ผลงานของนักศกึษา/อาจารยท์ี�ไดร้ับการ

ตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืไดร้ับรางวลัใน

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

 คณะวทิยาการจดัการ  คณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

√ √ √
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โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั

12. โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พื�อยกระดบัคณุภาพ

การศกึษา

 - อตัราการไดง้านทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

 - ผลการประเมนิสมรรถนะของบัณฑติโดย

สถานประกอบการผูใ้ชบ้ัณฑติเพิ�มขึ�น 

ทุกหน่วยงาน √ √ √

13. โครงการจดัหาหรอืปรับปรุงอาคารสิ�งกอ่สรา้ง

ประกอบเพื�อยกระดบัคณุภาพการศกึษา

 - อตัราการไดง้านทํา/ทํางานตรงสาขา/

ประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

 - ผลการประเมนิสมรรถนะของบัณฑติโดย

สถานประกอบการผูใ้ชบ้ัณฑติเพิ�มขึ�น 

มหาวทิยาลยั √ √ √
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ยุทธศาสตรท์ี� 4  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

เป้าประสงค/์เป้าหมาย    1. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรมีรีะบบบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพและคลอ่งตวั มุง่เนน้การสรา้งธรรมาภบิาล ความพรอ้ม 

                                  และความสามารถปรับตวัอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลกบัสถานะมหาวทิยาลยัในกํากบัของรัฐ

                              2. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรไีดร้ับการยอมรับระดบัชาตแิละนานาชาตดิา้นการเป็นสถาบันอดุมศกึษาเพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�นที�สรา้งความมั�นคง

                                 ใหก้บัประเทศ

กลยทุธ ์            1. สง่เสรมิบุคลากรที�เป็นคนดคีนเกง่ใหพ้ัฒนาและแสดงออกถงึความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพเพื�อพัฒนามหาวทิยาลยัและทอ้งถิ�นอยา่งเต็มที�

                      2. เพิ�มบทบาทการเป็นมหาวทิยาลยัเพื�อทอ้งถิ�นโดยใหค้วามสําคญักบัการบูรณาการการเรยีนการสอนและการวจิยั กบัการพัฒนาทอ้งถิ�น

                          และการสรา้งผลประโยชน์จากทรัพยส์นิทางปัญญา

                      3. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัองคก์รภายในและตา่งประเทศ เพื�อเสรมิสรา้งประสทิธผิลตามวสิยัทัศน์และพันธกจิของมหาวทิยาลยั

                      4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบรหิารจดัการโดยเฉพาะดา้นฐานขอ้มลูงบประมาณ และบุคลากรใหท้ันสมยั รวดเร็ว 

2560 2561 2562 2563 2564

1. โครงการสง่เสรมิและสนับสนุนบุคลากรสูค่วาม

เป็นเลศิ

จํานวนอาจารยแ์ละนักศกึษา ศษิยเ์กา่ ที�

ไดร้ับรางวลัในระดบัชาต/ินานาชาติ

มหาวทิยาลยั ทุกหน่วยงาน √ √ √

2. โครงการราชภฏัโพล ที�มปีระสทิธภิาพและความ

น่าเชื�อถอื

จํานวนฐานขอ้มลูเพื�อบรหิารจดัการในการ

ตดัสนิใจตามพันธกจิหลกัของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�น

มหาวทิยาลยั คณะ สถาบันวจิยั

และพัฒนา

√ √

3. โครงการเครอืขา่ยสมัพันธเ์พื�อการพัฒนาทอ้งถิ�น จํานวนผลงานวจิยัและองคค์วามรูต้า่งๆ ที�

เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาตอ่จํานวนผลงาน

ดงักลา่วที�ถูกนําไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็น

รูปธรรม

มหาวทิยาลยั และทุกหน่วยงาน √ √ √

โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั
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โครงการสําคญั หน่วยงานที�รับผดิชอบ

ระยะเวลาดําเนนิการ

ตวัชี�วดั

4. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั

สูค่วามเป็นเลศิ

 - มรีะบบบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล             - มกีารปรับปรุง

กฎระเบยีบขอ้บังคบัใหม้คีวามคลอ่งตวัและ

ทันสมยั           - ระดบัผลการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสการบรหิารงาน

ภาครัฐอยูใ่นระดบัสงูหรอืสงูมาก

มหาวทิยาลยั และทุกหน่วยงาน √ √ √

5. โครงการสง่เสรมิสนับสนุนพัฒนาสิ�งอํานวยความ

สะดวก สภาพแวดลอ้มและการจดัการเรยีนการสอน 

ใหท้ันสมยัอยา่งตอ่เนื�อง

มรีะบบบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

มหาวทิยาลยั √ √ √

6. โครงการจดัตั �งศนูยเ์ศรษฐกจิฐานรากตามพระรา

โชบายเพื�อความเป็นเลศิ

จํานวนผลงานวจิยัและองคค์วามรูต้า่งๆ ที�

เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาตอ่จํานวนผลงาน

ดงักลา่วที�ถูกนําไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็น

รูปธรรม

สมทุรปราการ √

7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื�อสารเพื�อการบรหิารและจดัการศกึษา

จํานวนฐานขอ้มลูเพื�อบรหิารจดัการในการ

ตดัสนิใจตามพันธกจิหลกัของมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพื�อการพัฒนาทอ้งถิ�น

มหาวทิยาลยั √ √ √

8. โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่และปรับปรุง

ขอ้มลูอยา่งสมํ�าเสมอ

มฐีานขอ้มลูศษิยเ์กา่และจดักจิกรรมสมัพันธ์

เพื�อขยายเครอืขา่ยและปรับปรุงขอ้มลู

อยา่งสมํ�าเสมอ

มหาวทิยาลยั  กองพัฒนานักศกึษา √ √ √

9. โครงการจดักจิกรรมสมัพันธศ์ษิยเ์กา่เพื�อขยาย

เครอืขา่ย

จํานวนเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัองคก์ร

ภายในและตา่งประเทศ

มหาวทิยาลยั  กองพัฒนานักศกึษา √ √ √
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