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ชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
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สถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดจัดทําแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.
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สื่ออิเล็กทรอนิกส เม่ือวันจันทรท่ี 20 กันยายน 2564  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สูความเปนเลิศ การผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ    การพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  และใชเปนแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามกลุมสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 45 (3) ของ

กฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ตอไป  
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 
 
วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย อัตลักษณของบัณฑิต  
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
วิสัยทัศน (Vision) :    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปน
สถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 
 

พันธกิจ (Mission) :    
 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 
 2. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน โดยการถายทอดองค
ความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
 3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 
 4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนนการบูรณาการ
เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 
 6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 
 1.  ผลิตและพัฒนาครู/ บุคลากรทางการศึกษา 
 2.  พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวทางพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
 

อัตลักษณของบัณฑิต : 
 1.  มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย 
  - มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 
  - มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง 
  - มีอาชีพมีงานทํา 
  - เปนพลเมืองดีมีวินัย 
 2.  มี Soft skills ท่ีพัฒนาดวยกระบวนการวิศวกรสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

3.  มีจิตอาสา 
 4.  มีทักษะดานดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
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ยุทธศาสตร :   ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร 1  การพัฒนาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 
ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการ
สอน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาท่ีผลิตครูอาชีวศึกษา 
 พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายท่ีจะผลิต
ครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอ่ืนๆ 
 พ.ศ.2512 เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนครั้งแรก 
 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 
 พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง
เปนครั้งแรก 
 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 
 พ.ศ.2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ป (ค.บ. 2 ป) วิชาเอก
วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ
บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซ่ึง
หนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 
 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา
ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 
 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรี ซ่ึงอยู ในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด เปลี่ยนไปอยู ใน “สหวิทยาลัย
รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู
ดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 
 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม    “สถาบัน
ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 
 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 
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 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนเองหลาย
หลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 
2549 เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  
 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal 
University, Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 
Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education สมาพันธรัฐ
สวิส 
 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไตหวัน  
 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of 
Miyazaki ญี่ปุน 
 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ดังนี้ 
  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 
  - National Pingtung University, ไตหวัน 
  - Trans World University, ไตหวัน 
  - National Taipei University of Technology (Taipei Tech), ไตหวัน 
  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 
  - Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส 
 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ดังนี้ 
  - Mean Chey University, กัมพูชา 
  - Thai Nguyen University, เวียดนาม 
  - Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 
 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ดังนี้ 
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  - The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  - Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ดังนี้ 
  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 
  - Guangxi Agricultural Vocational College of People’s Republic of China, 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 
อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการการ
บํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ (1) แสวงหาความจริงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน   
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและ
ผูกพันตอทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของประเทศ (3) 
เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ (4) เรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม (5) 
เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหา
แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
คนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ 
เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สรางองคความรูและ
นวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน  โดยสํานักงาน

 



ห น า  | 6 

 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พิจารณา
แลวเห็นวาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ถือวาเปน
การจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีเดียวกันได 
 ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขตธนบุรี     
คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด            
บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพลี 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง  
 
 

โครงสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไวดังนี ้

   1.  สํานักงานอธิการบดี 
   2.  คณะครุศาสตร 
   3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   4.  คณะวิทยาการจัดการ 
   5.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   6.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   8.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   9.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  โดยมีรายละเอียดการแบงสวนราชการตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังตอไปนี้ 
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สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี กลุมตรวจสอบภายใน 

 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 

 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

หนวยงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

คณะครุศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- งานโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวฒันธรรม 

- งานวิชาการดานศิลปวฒันธรรม  

  และศูนยธนบุรีศึกษา วฒันธรรมและอาเซียน 

  

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- ภาควิชามนุษยศาสตร 

- ภาควิชาสังคมศาสตร 

สํานักงานอธิการบด ี

- สํานกังานอธกิารบด ี

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- กองคลังและพัสด ุ

- กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

- กลุมงานกฎหมายและวินัย 

- กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ 

  วิสาหกจิและสหกิจศึกษา 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานวจิัย พัฒนา เผยแพร และบริการวิชาการ 

  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานหอสมุดและสารสนเทศ 

- งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนยภาษา 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

  

สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ  

- งานหลักสูตร และแผนการเรียน 

- โครงการบัณฑิตศึกษา  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ผลการประเมินตนเองและการกําหนดกลุมยุทธศาสตร 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี ไดพิจารณาการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

เม่ือวันจันทรท่ี 23 สิงหาคม 2564 เห็นชอบผลประเมินตนเองและจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูในกลุมพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ตามกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ท่ีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 138 ตอนท่ี 21 ก วันท่ี 25 มีนาคม 2564  ซ่ึงกําหนดใหกลุมสถาบันอุดมศึกษาในกลุมพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน มีพันธกิจหลักและยุทธศาสตรท่ีมุงสูการพัฒนาทองถ่ินและชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคหรือ

ประโยชนรวมกัน การเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และการ

ใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยตอง  

(1) เนนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและการสรางศักยภาพใหสถานศึกษา องคกรในชุมชนและ 

     ประชาชนมีความเขมแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

(2) ผลิตบัณฑิตและเปนแหลงพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีใหมีจิตสํานึกและความรู 

     ความสามารถเพ่ือเปนหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ี 

(3) ดําเนินการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชในการพัฒนาชุมชน 

(4) สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ประยุกตและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม 

     และภูมิปญญาทองถ่ินใหเขากับยุคสมัยเพ่ือเพ่ิมคุณคาและมูลคา 

(5) สงเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรูจากผูมีภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ 

    ทองถ่ิน 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและผลศักยภาพองคกรตาม

จุดเนนเชิงยุทธศาสตร ในกลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน  โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Performance indicators) มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

1) รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduates Employed    

in  the Region) 

2) การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  (Area  Based  Development) 

3) การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค (Non-Age Group 

Participation) 

4) ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 
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ตัวช้ีวัดศักยภาพองคกร (Potential indicators)  มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

1) ความสอดคลองของหลักสูตร  (Curriculum Alignment) 

2) การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค (Research/Service in Region) 

3) การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

4) การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมใน

พ้ืนท่ี  (Integrated Government Budget) 

 

 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและผลศักยภาพองคกรตามจุดเนนเชิงยุทธศาสตร 

พบวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีระดับเฉลี่ยเทากับ 4.12  จากคะแนนเต็ม 5  สรุปไดดังตอไปนี้ 

 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน 

1. รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต รอยละ 51.29 2.00 

2. การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี   รอยละ 97.94 5.00 

3. การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค รอยละ 100.00 5.00 

4. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม ไมไดรับการจัดอันดับ 1.00 

ตัวช้ีวัดศักยภาพองคกร   

5. ความสอดคลองของหลักสูตร   รอยละ 100.00 5.00 

6. การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค รอยละ 76.19 5.00 

7. การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน รอยละ 100.00 5.00 

8. การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 

รอยละ 45.47 5.00 

ระดับเฉลี่ย  4.12 
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สวนท่ี 2 

แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 
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สวนที่ 2  แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

 

จุดเนน ทิศทาง และเปาหมายตามสาขาความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

สาขาความเช่ียวชาญท่ีมุงเนน 

 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับปรญิญา ท่ีเปน

ประโยชนและตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และทุกสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเชี่ยวชาญและ

มุงม่ัน รวมท้ังสิ้น 38 หลักสูตร ซ่ึงจะเปนไปตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว คือ การผลิตและพัฒนา

ครู/บุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวทางพระราชดําริสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 

1. คณะครุศาสตร 

(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

(9) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล 

(4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

(5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป 

(6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 

(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

(10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
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(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  

(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส 

     เพ่ือการกระจายสินคา 

(8) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล 

(9) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี มีแผนจะผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ 

ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ 12 กลุมอุตสาหกรรม ในชวงป 2566 – 2570 ดังตอไปนี้ 

1. สาขาวิชาดานพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 

ทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร ไดแก คณิตศาสตร/ วิทยาศาสตรท่ัวไป/ ภาษาไทย/ 

ภาษาอังกฤษ/ สังคมศึกษา/ คอมพิวเตอรศึกษา/ การศึกษาปฐมวัย/ พลศึกษา/ นาฏศิลปและการ

แสดง 
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2. สาขาวิชาดานดิจิทัล 

ไดแก ออกแบบดิจิทัล/ การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล/ การจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต/ 

วิทยาการคอมพิวเตอร/ เทคโนโลยีดิจิทัล 

3. สาขาวิชาดานการบินและโลจิสติกส 

ไดแก การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจายสินคา/ การจัดการขนสงและโลจิสติกส 

4. สาขาวิชาดานการแพทยครบวงจร 

ไดแก การจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ/ การจัดการงานบริการสถานพยาบาล 

5. สาขาวิชาดานยานยนตแหงอนาคต 

ไดแก วิศวกรรมการจัดการระบบราง/ การจดัการบนสถานีระบบราง 

6. สาขาวิชาดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 

ไดแก วิศวกรรมไฟฟา 

7. สาขาวิชาดานการทองเท่ียวกลุมผูมีรายไดสูงและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ไดแก อุตสาหกรรมบริการ 

8. สาขาวิชาดานอาหารแหงอนาคต 

ไดแก คหกรรมศาสตร 

9. สาขาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีสนองตอบและตอบโจทยตามแผน อววน. 

ไดแก ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร/ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี มุงม่ันในการเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ  

และเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ    

มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือใหประเทศไทย 

บรรลุวิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหมีเสถียรภาพอยางยั่งยืนตามแนวทางท่ี

กําหนดในยุทธศาสตรซาตินั้น จําเปนอยางยิ่งตองอาศัยความรู และความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากําลังคนท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการนําพาประเทศใหหลุดพน

จากกับดักประเทศรายไดปานกลาง โดยยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดวย 6 ดาน ซ่ึง

แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ปงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

และมีสวนสนับสนุนในการขับเคลื่อนของแตละยุทธศาสตรชาติดวย โดยเฉพาะยุทธศาสตรชาติดานท่ี 2 ดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน  ยุทธศาสตรชาติดานท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย  ยุทธศาสตรชาติดานท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  และยุทธศาสตรชาติดานท่ี 6 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยยุทธศาสตรชาติท้ัง 6 ดาน มีดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

• การรักษาความสงบภายในประเทศ  

• การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศ พรอมรับมือกับภัยคุกคามท้ังทางทหารและภัย

คุกคามอ่ืนๆ  

• บูรณาการความรวมมือกับตางประเทศท่ีเอ้ือใหเกิดความม่ันคง ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 

ปองกันภัยคุกคามขามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ  

• การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล  

• การบริหารจัดการความม่ันคงใหสอดคลองกันแผนงานพัฒนาอ่ืนๆ เพ่ือชวยเหลือประชาชน 

และรวมพัฒนาประเทศ 

(2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
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• การพัฒนาสังคมผูประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสรางผูประกอบการทาง

ธุรกิจ 

• การพัฒนาปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

• การวางรากฐานท่ีแข็งแกรง และโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

(3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสรางคนไทยท่ีมี

คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

• การปฏิรปูการเรยีนรูแบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)  

• การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ (Talents)  

• การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

• การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

(4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสินของคน

ทุกกลุมในสังคม  

• การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางท่ัวถึง  

• การเสริมสรางพลังทางสังคม  

• การสรางความสมานฉันทในสังคม 

(5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  

• วางระบบบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพใน 25 ลุมน้ํา ท้ังดานอุปสงคและ

อุปทาน  

• พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
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• พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

• รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

(6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• การวางระบบบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ  

• การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ สูความเปนเลิศ  

• การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ  

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการและมี

ความเปนมืออาชีพ 

• การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

• การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ

สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

ยุทธศาสตรชาติ (หลัก) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(1) เปาหมาย  

 1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

 1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  1. ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

  2. ชวงวัยแรงงาน 

 2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  1. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 

  3. การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

  4. การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและ

หลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 

3. โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน 

 4. โครงการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

และ 12 กลุมอุตสาหกรรม 

 

ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เปาหมาย 

 1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  

 2. กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของ

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ  

 3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสราง

สังคมคุณภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

  1. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 

 2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

     1. การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี 

 3. การเสริมสรางพลังทางสังคม 

  1. สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

                              และภาคประชาชน 

 4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

  1. สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

 โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 
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ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปาหมาย  

 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

 2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 4. กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

 1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 

โปรงใส 

  1. ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 

                              มาประยุกตใช 

 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

  1. ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  2. ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

  3. ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 

 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

พัฒนาประเทศ 

  1. ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 

  2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

  3. สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ิน 

      ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง  

      ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

 4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

  1. องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

  2. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

 5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน 

และเปนมืออาชีพ 

  1. ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 
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  2. บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

 6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  1. ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  2. บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 

  3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เปนธรรม และ

ตรวจสอบได 

  4. การบรหิารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 

 7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

  1. ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 

  2. มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน 

  3. การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 1. โครงการปฏิรูปดานการบริหารบุคลากร 

 2. โครงการปฏิรูปดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 

 3. โครงการปฏิรูปดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

 4. โครงการปฏิรูปดานระบบธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตรชาติ (รอง) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) เปาหมาย  

 1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

 1. การวางรากฐานท่ีแข็งแกรง และโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

  1. สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 

  2. สรางโอกาสเขาถึงตลาด 

  3. สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 

  4. ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

 1. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค 

 

แผนการปฏิรูปและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

ในสวนของแผนการปฏิรูปและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  เปนแผนการปฏิรูปและแผนแมบทท่ี

แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะตองพิจารณาดําเนินการสนับสนุน ไดแก ประเด็นการปฏิรูปดาน

การศึกษา โดยมีเปาหมายการปฏิรูปใหมีการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา 

มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสราง

เสริมธรรมาภิบาล  มีประเด็นท่ีสอดคลองกัน ดังนี้  

 

(1) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

เปาหมาย 

• วัยเรียน/วัยรุนมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะหรักการเรียนรู มีสํานึก

พลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสารและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

• แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญท่ีจะพัฒนาตนเอง

ใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความ

ตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

• ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม 

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและ

หลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 

3. โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน 
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 4. โครงการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

และ 12 กลุมอุตสาหกรรม 

 

(2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

เปาหมาย 

• คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี

นิสัย ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

• ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญาเพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและ

หลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 

3. โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน 

 4. โครงการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

และ 12 กลุมอุตสาหกรรม 

  

(3) ประเด็น เศรษฐกิจรากฐาน 

เปาหมาย 

• ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

• ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและ

หลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 
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(4) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

เปาหมาย 

• คุณภาพชีวิต ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย และความเสมอภาคทางสังคม ไดรับการยกระดับเพ่ิมข้ึน

จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

• ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสรางมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจากการวิจัยและนวัตกรรม สงผลใหเกิด

การขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน 

• วิสาหกิจในกลุมเปาหมายดานเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   

 1. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค 

 

แผนการปฏิรปูประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน 

ประเด็นการปฏิรูป 

• สรางภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของประชาชนท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  

• พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย กะทัดรัดปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง 
(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public 
Service)  

• พัฒนากําลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและยึดม่ันในคุณธรรม 
พรอมนําการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)  

• พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูมีความรูความสามารถสูง 
และสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

• เพ่ือสรางคานิยมและวัฒนธรรมความซ่ือสัตยสุจริตบนหลักธรรมาภิบาล 

เปาหมายกิจกรรม 

• องคกรภาครัฐเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกันดวยระบบดิจิทัล  

• โครงสรางองคกรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แตแข็งแรง สามารถบูรณาการความรวมมือของทุก

ภาคสวนในการทํางานเพ่ือประชาชนโดยยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก 

• ระบบบริหารและบริการประชาชนเปนระบบดิจิทัล มีความโปรงใส ทันสมัย ปรับตัวไดรวดเร็ว 

และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม  

 



ห น า  | 23 

 

• ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไวซ่ึงกําลังคนท่ีมีคุณภาพสูง 

มีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานอยางมืออาชีพและเปนท่ีไววางใจของประชาชน  

• ภาครัฐมีวัฒนธรรมตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และมีระบบปองกันการแทรกแซงโดยไมเปน

ธรรมจากผูมีอํานาจและอิทธิพล 

การบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน 

 1. โครงการปฏิรูปดานการบริหารบุคลากร 

 2. โครงการปฏิรูปดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 

 3. โครงการปฏิรูปดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

 4. โครงการปฏิรูปดานระบบธรรมาภิบาล 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  

แผนการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ท่ีมีเปาหมายเพ่ือเปนปจจัยขับเคลื่อนท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปน 

Hi-Value and Sustainable Thailand  โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังระบบการศึกษา และการ

ยกระดับและปรับทักษะแรงงาน ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลก

ยุคใหมและสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานไปสูภาคการผลิตและบริการท่ีมีผลิตภาพและมูลคาสูง และกลไกการ

บริหารจัดการภาครัฐ ท้ังระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการสาธารณะตลอดจน

การติดตามประเมินผล ท่ีทันสมัย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 องคประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” (Hi-Value 
and Sustainable Thailand) 
 องคประกอบ มิติปจจัยผลักดันการพลกิโฉมประเทศ 

 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง

อนาคต  

 

การบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13  

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและ

หลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 

3. โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน 

 4. โครงการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

และ 12 กลุมอุตสาหกรรม 

 5. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค 

6. โครงการปฏริูปดานการบริหารบุคลากร 

 7. โครงการปฏิรูปดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 

  8. โครงการปฏิรูปดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
  9. โครงการปฏริูปดานระบบธรรมาภิบาล 
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เปาหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดกําหนดเปาหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้ 

1. พัฒนาและยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัด

สมุทรปราการ 

2. พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนและผูประกอบการรายใหม กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 

3. พัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรหมแดน 

4. ผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ 

5. ปฏิรูปหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนรู ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ

การเรียนการสอน 

6. ปฏิรูปงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ปฏิรูประบบบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 

ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขตธนบุรี    

คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด           

บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ     สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบาง

พลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง 

 จากความมุงม่ันและความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาตาง ๆ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะมีการบูรณาการ

กับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีหนวยงานท่ีรวมรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ไดแก 

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม 

2. หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

3. สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ 

4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

5. หอการคาจังหวัดสมุทรปราการ 

6. สถานประกอบการ/โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

7. พาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ 

8. การทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 

9. สถานประกอบการโรงแรม บริษัทนําเท่ียวในกลุมจังหวัดสมุทรปราการ 
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10. อบต. อบจ. วิสาหกิจชุมชนตาง ๆ  

11. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

12. กระทรวงคมนาคม 

13. สมาคม/สถานประกอบการดานโลจิสติกส 

14. มหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

15. โรงเรียนเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 27 

 

โครงการสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเช่ียวชาญและมุงม่ัน ไดแก 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและ

หลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป และยุทธศาสตร Thailand 4.0 ตองการการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในทิศทางท่ีชัดเจน มีจุดมุงเนนใหเกิดประสิทธิผล มุงสราง “ไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงมุงเนนเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 

เพ่ือใหประเทศพัฒนาเปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายนี้จะตองอาศัยการ

ประสานพลังขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และ

สถาบันวิจัยตาง ๆ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาแรงงานท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก

ในความสําคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัติของโครงสรางอาชีพ 

และความตองการของตลาดแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปประมาณรอยละ 2.5 ตอป  

ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีถือวาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ จําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

ไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะ (Skill) ท่ีจําเปน Upskill & Reskill เพ่ือรองรับงานตลอดจนสภาพแวดลอม

การทํางานในปจจุบันและอนาคตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก และเพ่ิมศักยภาพดานผลิตภาพและ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว โดยทักษะท่ีจําเปนสําหรับแรงงานยุคหลัง COVID-19 สําหรับ

การ Upskill & Reskill แสดงไดดังตาราง 

 

ประเภท (Type) ทักษะ (Skill) 

Hard Skill เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม  ฯลฯ 

Soft Skill ภาษา การสื่อสาร การคิดวิเคราะห การประมวลผลเพ่ือแสดงหาโอกาส  

การแสวงหาและใชประโยชนจากขอมูล การเปนผูประกอบการ  

การบริหารจัดการทรัพยากร กฎหมาย ฯลฯ 

Digital Skill การตลาดบนโซเชียลมีเดีย ปญญาประดิษฐ (AI) ฯลฯ 

Life Skill การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความฉลาดทางอารมณ  

การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ  

การวางแผนชีวิตระยะยาว ฯลฯ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ มีหนาท่ี

ในการผลิตกําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศมีศักยภาพ วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ มีความ
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พรอมท้ังในดานหลักสูตร บุคลากร เทคโนโลยี และโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนใหแกกําลัง

แรงงานทุกระดับ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนากําลังแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการใหมีทักษะท่ีจําเปน

สําหรับการทํางานในโลกยุคใหม จึงไดริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรมจังหวัด

สมุทรปราการข้ึน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางดานอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไปในอนาคต และเปนไปและตามแผนการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ปการศึกษา 2563 -2565 มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการ

วิชาการ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา

ทองถ่ิน ท่ีตองทําการพัฒนาทองถ่ิน ใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการ

ของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความ

รวมมือท้ังภายในและภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ดวยความโปรงใสชัดเจนและ

ตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชนหรือพ้ืนท่ีนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวกสรางคุณคา

สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็ง

ยั่งยืน 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการดําเนนิโครงการ ฯ ภายใตแนวคิดและหลักการทํางานแบบ  

Private & Public Partnership Program 
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ขอมูลสําคัญดานเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ 

    ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา โดยอยูตอนปลายสุดของแมน้ําเจาพระยา และเหนือ

อาวไทย ระหวางเสนรุงท่ี 13 – 14 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 100 – 101 องศาตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 

1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร อยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  

เปนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยพ้ืนท่ีของจังหวัดฯ มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนี้ ทิศเหนือติด

กับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร ทิศใตติดกับอาวไทย (พ้ืนท่ีชายฝงทะเล) ระยะทาง 47.20 

กิโลเมตร  ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร 

ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร โดยแบงเขตการปกครองภายในจังหวัดออกเปน 6 อําเภอ ประกอบดวย (1) อําเภอ

เมืองสมุทรปราการ  (2) อําเภอบางบอ (3) อําเภอบางพลี (4) อําเภอพระประแดง (5) อําเภอพระสมุทรเจดีย 

และ (6) อําเภอบางเสาธง  

 
ภาพท่ี 2 แสดงแผนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 

 

   ดานประชากร  

 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรมากเปนอันดับ 14 ของประเทศ และอันดับ 2 

ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนจังหวัดฯ รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ และ

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิท้ังในดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม การคา การบริการและการกระจายตัวของ

ประชากร จึงทําใหจังหวัดสมุทรปราการมีประชากรท่ียายถ่ินจากท่ีอ่ืนมาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก ซ่ึง

มีท้ังประชากรท่ีเคลื่อนยายเขามาโดยแจงยายท่ีอยูอยางถูกตอง และไมแจงยายท่ีอยูเขามาอาศัยทําใหจํานวน
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ประชากรท่ีมีอยูจริงสูงกวาจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎรเกือบเทาตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีอยูในวัย

ทํางานจะมีรายชื่ออยูในทะเบียนราษฎรต่ํากวากลุมอ่ืน โดยขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559 จังหวัด

สมุทรปราการมีประชากรตามทะเบียนราษฎรท้ังสิ้น 1,288,158 คน แยกเปนชาย 617,406 คน  

หญิง 670,752 คน ซ่ึงจะพบวาประชากรสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสมุทรปราการมากท่ีสุด 

รองลงมา คือ อําเภอบางพลี และอําเภอพระประแดง ตามลําดับ โดยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เม่ือ

เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรตอพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉลี่ยประมาณ 1,253 คนตอตาราง

กิโลเมตร 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงสัดสวนประชากรท่ีเขามาอยูอาศัยจริงและเขามาทํางานของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

จังหวัดสมุทรปราการ มีโครงสรางประชากรท่ีสามารถจําแนกตามกลุมอายุ ประกอบดวยอายุตํ่ากวา 5 ป    

(วัยเด็ก) อายุ 5-14 ป (วัยเรียน) อายุ 15-59 ป (วัยแรงงาน) และอายุ 60 ปข้ึนไป (วัยสูงอายุ) โดยจําแนกตามกลุม

อายุ/กลุมประชากร ป พ.ศ. 2558 พบวาจังหวัดสมุทรปราการมีประชากรสวนใหญอยูในวัยแรงงาน (อายุ 15-59 

ป) คิดเปนรอยละ 68 รองลงมาคือ วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) วัยเรียน (อายุ 5- 14 ป) และวัยเด็ก (อายุต่ํากวา 

5 ป) คิดเปนรอยละ 13 , 12 และ 5 ตามลําดับ หากวิเคราะหสถิติโครงสรางประชากร จําแนกตามกลุมอายุ/กลุม

ประชากร ในชวง ป พ.ศ. 2555 –2558 พบวา ประชากรวัยแรงงานมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนในทุกป แตมีสัดสวนลดลง

เล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรในภาพรวม ในขณะท่ีประชากรวัยเรียน มีจํานวนลดลงเล็กนอยในทุก 

ๆ ป และมีสัดสวนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรในภาพรวม สวนประชากรวัยเด็กมีสัดสวนลดลงเรื่อย ๆ เม่ือ

เปรียบเทียบกับประชากรในภาพรวม จากสถิติโครงสรางประชากรในกลุมประชากรวัยสูงอายุ พบวา จังหวัด

สมุทรปราการ มีจํานวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป และมีสัดสวนของประชากรกลุมวัยสูงอายุสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

จากป พ.ศ. 2555 –2557 และมีจํานวนลดลงในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม สัดสวนของจํานวนประชากรวัย
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สูงอายุของจังหวัด สมุทรปราการ ในป พ.ศ. 2555 – 2558 นั้นมีสัดสวนประชากรเกินกวารอยละ 10 ของ

ประชากรท้ังจังหวัด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา จังหวัดสมุทรปราการนั้นเปนสังคมท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 

society) 

 

 
 

    ดานเศรษฐกิจ  

จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานเศรษฐกิจสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต ชิ้นสวนยานยนต อุปกรณเครื่องจักร ผลิตภัณฑโลหะ เคมีภัณฑ พลาสติก 

เครื่องใชไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส อาหารแปรรูป การขนสงสินคาและบริการ (Logistic) และธุรกิจคาขายของ

ภาคเอกชน ซ่ึงการวิเคราะหขอมูล GPP พบวาในป พ.ศ.2558 จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) จํานวน 685,392 ลานบาท สูงเปนอันดับ 4 ของประเทศ รองจาก

กรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี โดยมีอัตราการขยายตัว ณ ราคาคงท่ีจากปท่ีผานมาคิดเปนรอยละ 2.3 และมี

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตอคน (GPP Per Capital) อยูท่ี 339,972 บาท สูงเปนอันดับ 8 ของประเทศ 

รองจากระยอง กรุงเทพฯ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาครและปราจีนบุรี จากการวิเคราะห

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรปราการป พ.ศ. 2558 ณ ราคาประจําป พบวา สัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจ

ของจังหวัดสมุทรปราการป พ.ศ. 2558 สวนใหญเปนภาคอุตสาหกรรม รอยละ 45 การขนสงรอยละ 22 การขาย

สงขายปลีกรอยละ 14 และการบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ รอยละ 6 
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ภาพท่ี 4 แสดงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต ป 2558 

 

  จังหวัดสมุทรปราการเปนแหลงวัตถุดิบท่ีนําเขาจากตางประเทศ และเปนคลังสินคาท่ีสําคัญ นอกจากนี้ยัง

เปนศูนยกลางการขนสงท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และชวยในการลดตนทุนการ

ผลิตของภาคอุตสาหกรรม จึงสงผลนักลงทุนเขามาประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก  

โดยดูไดจากการขอจดทะเบียนโรงงานของจังหวัดฯ พบวามีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนท้ังสิ้น 

7,567 แหง (รวมในนิคมอุตสาหกรรม) ขอมูล ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560 เงินทุน 607,873.984 ลานบาท  

มีคนงานจํานวน 467,041 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 272,381 คน และเพศหญิง จํานวน 194,660 คน  

นับไดวาเปนจังหวัดท่ีมี โรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมากท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศ และมีอุตสาหกรรมการผลิตท่ี

สําคัญ ไดแก ยานยนต และชิ้นสวนรถยนต เครื่องจักร/อุปกรณผลิตภัณฑโลหะ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

สิ่งทอ ผลิตภัณฑอาหาร แปรรูป เคมีภัณฑ/พลาสติก ฯลฯ โดยตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคม

อุตสาหกรรม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันกับปท่ีแลว พบวามีอัตราจํานวนโรงงานท่ีไดรับอนุญาต

ใหมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เพียงรอยละ 2.8 และเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน รอยละ 4 ซ่ึงจากนโยบายรัฐบาลท่ีเอ้ือตอการลงทุน 

ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ท้ัง

ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ สะดวกตอการคมนาคมขนสง แตยังมีอุปสรรคตอการการลงทุน จากการกําหนดผัง

เมืองรวมทําใหมีขอจํากัดในการขออนุญาต ตั้งและขยายโรงงานไดเฉพาะบางพ้ืนท่ีและบางชนิดประเภทของ

โรงงาน และท่ีดินราคาสูงและมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ ทําใหการลงทุนภาคธุรกิจมีตนทุนสูงข้ึน ประกอบกับ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมไมม่ันใจตอเศรษฐกิจทําใหระมัดระวังในการลงทุน และหรือการขยายการลงทุน ดังนั้น 

จึงสงผลทําใหการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในปจจุบันเติบโตในอัตราท่ีต่ํา  
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นิคมอุตสาหกรรม การแบง พ้ืน ท่ีในนิคมอุตสาหกรรม สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

(1) เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป (General Industrial Zone) คือ เขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวสําหรับการประกอบ 

อุตสาหกรรม การบริการหรือกิจการอ่ืนท่ีเปนประโยชน หรือเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการ

บริการ (2) เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) คือ เขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพ่ือประโยชนในทาง

เศรษฐกิจ การรักษาความม่ันคงของรัฐสวัสดิภาพของประชาชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือความจําเปนอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยของท่ีนาเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรและ

คาธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงจังหวัดสมุทรปราการมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ี จํานวน  

4 แหงประกอบดวย 1. นิคมอุตสาหกรรมบางปู (Bangpoo Industrial Estate) 2. นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

(Bangplee Industrial Estate) 3. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) และ 4. นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) 

 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู                                    นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

 

                
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)                    นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) 

ภาพท่ี 5 แสดงนิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
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       สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

 ขอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ พบวา รายไดสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม

และภาคพาณิชยกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต ชิ้นสวนยานยนต อุปกรณเครื่องจักร ผลิตภัณฑ

โลหะ เคมีภัณฑ พลาสติก เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อาหารแปรรูป การขนสงสินคาและบริการ 

(Logistics) และธุรกิจคาขายของภาคเอกชนถึงรอยละ 47 ประกอบกับจังหวัดฯ มีการจดทะเบียนเพ่ือประกอบ

โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 7,567 แหง (ขอมูล ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560) ในป พ.ศ. 2560 พบวา จังหวัด 

สมุทรปราการมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 7,567 แหง มากท่ีสุดในอําเภอบางพลี และอําเภอเมือง 

สมุทรปราการ จํานวนคนงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมรวม 467,041 คน โดยคนงานสวนใหญเปนผูชาย 

จํานวน 272,381 คน และผูหญิง 194,660 คน ซ่ึงคนงานสวนใหญอยูในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

อําเภอเมือง สมุทรปราการ มากท่ีสุดกวา 157,935 คน และอยูในสถานประกอบการอุตสาหกรรมนอยท่ีสุดพ้ืนท่ี

อําเภอ บางบอ 13,600 คน โดยลูกจางสวนใหญอยูในสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซ่ึงมีจํานวน

คนงาน เกินกวา 1,000 คน ซ่ึงในป 2558 มีจํานวนคนงานลดลง รอยละ 2.43 ในขณะท่ีสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม ขนาดอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ และสถานประกอบ การอุตสาหกรรมในภาพรวม มีจํานวนคนงานเพ่ิมสูงข้ึน โดย

ในป 2558 มีจํานวนคนงานเพ่ิมสูงข้ึนในภาพรวมคิดเปนรอยละ 3.38 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงลูกจาง จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 – 2558 

แหลงท่ีมา: กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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ขอมูล GPP พบวาในป พ.ศ. 2558 จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross 

Provincial Product) จากกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดในพ้ืนท่ีจังหวัดฯ จํานวน 685,392 ลานบาท 

สูงเปนอันดับ 4 ของประเทศ (GDP ของประเทศไทยจํานวน 13,672,851 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 5.02 รองจาก

กรุงเทพมหานคร ระยอง และ ชลบุรี โดยมีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) 

สูงข้ึนจากป พ.ศ. 2557 จํานวน 30,088 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.6 และ (GPP Per Capita) อยูท่ี 339,972 

บาท สูงเปนอันดับ 8 ของประเทศ รองจากระยอง กรุงเทพฯ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร 

และปราจีนบุรี จากการวิเคราะหมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรปราการ ป พ.ศ. 2558 ณ ราคาประจําป 

พบวา สัดสวนโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการปพ.ศ. 2558 สวนใหญเปนภาคอุตสาหกรรม รอยละ 

45 การขนสงรอยละ 22 การขายสงขายปลีกรอยละ 14 และการบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ รอยละ 6 

 
ภาพท่ี 7 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (GPP) สมุทรปราการ ณ ราคาประจําป พ.ศ. 2548-2558 

 

โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรปราการในป พ.ศ. 2558 ข้ึนอยูกับเศรษฐกิจนอก 

ภาคเกษตร (มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดนอกภาคเกษตร จํานวน 683,056 ลานบาท และมูลคาผลิตภัณฑมวล

รวมจังหวัดในภาคเกษตรจํานวน 2,336 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 99.659 ตอ 0.341) โดยผลิตภัณฑ 

นอกภาคเกษตรท่ี มีมูลคาสูงท่ีสุด ไดแก ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 311,240 ลานบาท รองลงมา ไดแก 

การขนสง/คมนาคม และสถานท่ีเก็บสินคา (Logistics) จํานวน 150,050 ลานบาท การขายสง การขายปลีก  

การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน จํานวน 97,955 ลานบาท บริการ

ดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ จํานวน 42,272 ลานบาท สําหรับผลิตภัณฑภาคเกษตร 
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มีมูลคาเพียง 2,336 ลานบาท รอยละ 0.341 ของผลิตภัณฑจังหวัด โดยรายไดภาคเกษตรกรรมสวนใหญมาจาก

สาขาการประมง มูลคา 1,615 ลานบาท รอยละ 0.236 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

 

 
ภาพท่ี 8 แสดงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรปราการ รายสาขาการผลิต ป 2558 

 

   สถานการณและแนวโนมดานแรงงาน 

   จังหวัดสมุทรปราการ มีกําลังแรงงาน (อายุ 15 ปข้ึนไป) จํานวน 1,828,740 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 

1,386,847 คน (คิดเปนอัตรามีสวนรวมในกําลังแรงงาน รอยละ 75.84) ผูมีงานทํา 1,367,560 คน ผูวางงาน 

19,288 คน และไมมีผูรอฤดูกาล (ขอมูล ณ เมษายน – มิถุนายน 2560) โดยผูมีงานทําในจังหวัดฯ มีงานทําในภาค

เกษตรของจังหวัดสมุทรปราการมีจํานวน 19,803 คน (คิดเปน รอยละ 1.45 ของผูมีงานทําท้ังหมด) และเปนผูมี

งานทํานอกภาคเกษตร จํานวน 1,347,757 คน (คิดเปนรอยละ 98.55 ของผูมีงานทําท้ังหมด) โดยทํางานในสาขา

การผลิตมากท่ีสุด จํานวน 626,192 คน (รอยละ 45.06) รองลงมาคือ การขายสง ขายปลีก ซอมแซมยานยนต 

จํานวน 238,095 คน (รอยละ 17.41) และ ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 379,297 

คน (รอยละ 27.74)  ซ่ึงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ขอมูล ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2560) นายจาง/สถาน

ประกอบการไดแจงตําแหนงงานวาง จํานวน 24,064 อัตรา มีผูลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน 12,709 คน และ 

มีการบรรจุงาน จํานวน 9,444 คน คิดเปนอัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน รอยละ 74.31 สวนตําแหนงงานวาง

ตามระดับการศึกษาท่ีตองการสูงสุด คือ ระดับมัธยมศึกษา 9,012 อัตรา (รอยละ 37.45) รองลงมาเปนระดับ

ปวช.–ปวส. 6,901 อัตรา (รอยละ 28.68) และระดับปริญญาตรี 4,983 อัตรา (รอยละ 20.71) กลาวโดยสรุป 

อัตราการมีงานทําหรือการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดสมุทรปราการ สวนใหญจะทํางานใน
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ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนอันดับ 2 ของประเทศ ประกอบกับ

จังหวัดสมุทรปราการเปนศูนยกลาง การขนสงท้ังทางบกทางน้ําและทางอากาศ การคมนาคมสะดวก และอยูหาง

จากกรุงเทพมหานครฯ เพียง 24 กิโลเมตร จึงทําใหประชาชนสวนใหญเลือกท่ีจะทํางานในภาคอุตสาหกรรม 

      เม่ือพิจารณาผูมีงานทําตามอาชีพท่ีมีผูทํางานมากท่ีสุด 5 อันดับแรก (ไตรมาส 1 ป 2560) คือ  

1. ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานประกอบ 386,325 คน (รอยละ 28.20) 2. พนักงาน

บริการและพนักงานในรานคาและตลาด 269,467 คน (รอยละ 19.67) 3. อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ในดานการขาย

และการใหบริการ 170,643 คน (รอยละ 12.46) 4. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ี

เก่ียวของ 162,955 คน (รอยละ 11.90) 5. ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตาง ๆ 108,208 คน (รอยละ 7.90)  

 
 

ระดับการศึกษาของผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 338,198 คน (รอย

ละ 24.69) รองลงมาเปนผูมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 298,415 คน (รอยละ 21.79) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 287,294 คน (รอยละ 20.97) ระดับประถมศึกษา จํานวน 263,833 คน  

(รอยละ 19.26) ต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 105,699 คน (รอยละ 7.72) และไมมีการศึกษา จํานวน 46,606 คน 

(รอยละ 3.40) ตามลําดับ 
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ความตองการและการขาดแคลนแรงงาน 

สําหรับจํานวนลูกจาง/พนักงาน ของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานปสํารวจ 2560 

มีท้ังสิ้น 1,120,066 คน เม่ือพิจารณาจากระดับฝมือ พบวา สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ กลาวคือ มีจํานวน 

443,990 คน (รอยละ 39.64) รองลงมาคือแรงงานก่ึงฝมือ 320,769 คน (รอยละ 28.64) แรงงานฝมือ  

293,522 คน (รอยละ 26.21) และผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร 61,785 คน (รอยละ 5.52) 

 

 
 

สําหรับอุตสาหกรรมท่ีขาดแคลนในจังหวัดสมุทรปราการ โดย ประเภทอุตสาหกรรมท่ีขาดแคลน  

5 อันดับแรก คือ 1. อุตสาหกรรมการผลิต (รอยละ 85.78) 2. การขายสง ขายปลีก ซอมแซมยานยนต  

 



ห น า  | 39 

 

(รอยละ 5.42) 3. การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา (รอยละ 4.52) 4. การบริการอ่ืน ๆ (รอยละ 3.09)  

5. บริการสุขภาพ สังคมสงเคราะห (รอยละ 0.60) ซ่ึงการขาดแขลนแรงงานตามระดับการศึกษา พบวา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีการขาดแคลนสูงสุด (รอยละ 67.50) รองลงมาคือการศึกษาระดับต่ํากวามัธยม (รอยละ 

12.27) ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา (รอยละ 8.46) ระดับปริญญาตรี (รอยละ 6.71) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(รอยละ 4.97) และสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 0.09) 

 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 

การพัฒนาศักยภาพแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานในรูปแบบ

ตาง ๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพฝมือแรงงานไทยใหมีมาตรฐานฝมือทัดเทียมประเทศตาง ๆ ขณะเดียวกันเปนการพัฒนาทักษะให

ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด แ ร ง ง า น ใ น ส า ข า ต า ง  ๆ  เ ช น  ธุ ร กิ จ แ ล ะ บ ริ ก า ร  

(รอยละ 69.60) ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร (รอยละ 93.59) ชางอุตสาหกรรม (รอยละ 64.17) ชาง

เครื่องกล  (รอยละ 79.42) และศูนยเชื่อมมาตรฐานสากล ชางกอสราง (รอยละ 59.90) เปนตน  

แตสัดสวนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในอาชีพตาง ๆ ยังไมสูงเทาท่ีควร เชน ชางไฟฟา

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ผานการทดสอบรอยละ 51.13 ชางเครื่องกล มีผูผานการทดสอบรอยละ 19.86 

ชางอุตสาหกรรมศิลปมีผูผานการทดสอบรอยละ 98.61) และชางอุตสาหกรรมผานการทดสอบรอยละ 97.96    

เปนตน  

 

วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพ่ือสํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม (Feasibility Survey)  

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพ่ือจัดทําแผน และหลักสูตรการฝกอบรม Up-skill / Re-skill ในการพัฒนาทักษะของกําลังคนใน

ภาคอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพสูงข้ึน  

3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด

สมุทรปราการ ใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมการทํางานและ

เทคโนโลยีสมัยใหม 
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4. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ 

5. เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

กลุมเปาหมาย/จํานวน    

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

1.กําลังแรงานมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการใชชีวิตและ

ทํางานในโลกยุคใหม 

แรงงานนําทักษะไปใชในการปฏิบัติงานได 

ไมนอยกวา 80% 

2. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงข้ึน Productivity Ratio  

ไมนอยกวา +/- 5% 

3. ความสามารถในการแขงขันของจังหวัดสูงข้ึน มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวาปละ 2% 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  

1. ประชุมหารือรวมกันระหวางผูรับผิดชอบโครงการหลัก ผูรับผิดชอบโครงการรวม และเครือขายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

2. สํารวจความตองการในการพัฒนาทักษะกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม (Feasibility Survey) ในจังหวัด

สมุทรปราการ  

3. สํารวจความพรอมของอุตสาหกรรมและแรงงานในการเขารวมโครงการ 

4. ลงนามขอตกลงความรวมมือเพ่ือรวมขับเคลื่อนโครงการระหวางผูรับผิดชอบโครงการหลัก ผูรับผิดชอบ

โครงการรวม และเครือขายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5. กําหนด/ออกแบบโปรแกรมหลักสูตร (ระยะสั้น) ท่ีเหมาะสม (Upskill & Reskill Program)  

6. จัดทําโมดูลการเรียนรูใหครอบคลุมทักษะท่ีจําเปน 
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7. พัฒนาและสราง Learning Space ท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน 

8. เริ่มดําเนินโครงการ 

9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 

10. ประชุมรวมกันเพ่ือกํากับ ติดตาม ทบทวน และแกปญหา การดําเนินโครงการ 

 

       แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 

        การกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร Upskill / Reskill ระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีเก่ียวของ ในทักษะ Upskill/Reskill พนักงาน/

ผูปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาโดยเรงดวน ประกอบดวยกลุมทักษะดานการทํางาน/การ

ผลิต (Hard Skills) กลุมทักษะดานการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ท้ังผูรวมงาน/ลูกคา (Soft Skills)  กลุมทักษะดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skills)  และกลุมทักษะดานการจัดการชีวิต (Life Skills)   โดยจําแนกการพัฒนาเปน

กลุมพนักงาน ไดแก กลุมพนักงานระดับตน กลุมพนักงานระดับกลาง กลุมพนักงานระดับผูบริหาร กลุมพนักงาน

ระดับผูบริหารระดับสูง 

1. กลุมทักษะดานการทํางาน/การผลิต (Hard Skills) 

    1.1 ทักษะการออกแบบและสรางชิ้นงานสามมิติ (3D) ในงานอุตสาหกรรม 

    1.2 ทักษะการประยุกตใชงานมอเตอรในโรงงานอุตสาหกรรม 

    1.3 ทักษะการสื่อสารไรสารระหวางคนกับเครื่องจักร 

    1.4 ทักษะวิเคราะห และจัดการนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม 

    1.5 ทักษะการออกแบบ และเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม 

    1.6 ทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือการติดตาม และควบคุมในงานอุตสาหกรรม  

    1.7 ทักษะการประยุกตระบบ AI ในงานอุตสาหกรรม 

    1.8 ทักษะการจัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

    1.9 ทักษะการประยุกตใชเทคโนโลยี RFID, ERP, SAP ในงานอุตสาหกรรม 

    1.10 ทักษะการพัฒนาระบบสมองกลฝงตัวสําหรับการควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

    1.11 ทักษะการจัดการพลังงาน ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยีสะอาด 

    1.12 ทักษะการจัดการมูลฝอยในโรงงานอุตสาหกรรม  

2. กลุมทักษะดานการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ท้ังผูรวมงาน/ลูกคา (Soft Skills) 

    2.1 ทักษะการจัดการกับความขัดแยง การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
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    2.2 ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน  การบริหารสําหรับหัวหนางานมืออาชีพ  

    2.3 ทักษะการเปนวิทยากรฝกอบรมมืออาชีพ วิทยากรตนแบบ 

    2.4 ทักษะการกําหนด KPI และการเขียนแผนกลยุทธ การพัฒนาองคกรสูความเปนหนึ่ง 

    2.5 ทักษะการคิดวิเคราะห การความคิดอยางเปนระบบ การคิดเชิงเหตุผลและสรางสรรค 

    2.6 ทักษะดานภาษาอังกฤษ สําหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

    2.7 ทักษะดานภาษาจีน สําหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

    2.8 ทักษะดานภาษาลาว สําหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

    2.9 ทักษะดานภาษาเมียนมาร สําหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

    2.10 ทักษะดานภาษากัมพูชา สําหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

    2.11 ทักษะการประยุกตใชกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร 

    2.12 ทักษะการจัดการโลจิสติกส และโซอุปทาน 

    2.13 ทักษะการเจรจาตอรอง การแกปญหาท่ีซับซอน การปรับตัว 

    2.14 ทักษะการพูด และการโนมนาว การสรางสัมพันธ การเปนผูฟงท่ีดี การสื่อสาร 

3. กลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skills) 

    3.1 ทักษะการตลาดดิจิตอลผานสื่อสังคมออนไลน การจัดทําธุรกิจ On-line 

    3.2 ทักษะการใชงานโปรแกรม Office (Word, Excel, Power point) 

    3.3 ทักษะการใชงาน Social media เพ่ือการสื่อสารองคกร 

    3.4 ทักษะการใชงานคอมพิวเตอร 

    3.5 ทักษะการใชงานอินเทอรเน็ต 

    3.6 ทักษะการทํางานรวมกันแบบออนไลน 

    3.7 ทักษะการใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล 

    3.8 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร 

    3.9 ทักษะดานการออกแบบกระบวนการ และการใหบริการดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

    3.10 ทักษะดานกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล 

    3.11 ทักษะการถายวีดีโอ การตัดตอ การเขียนสคริปต การจัดแสง และการจัดองคประกอบภาพ 

4. กลุมทักษะดานการจัดการชีวิต (Life Skills)   

    4.1 ทักษะการทํางานเปนทีม การทํางานรวมกับผูอ่ืน การเขาใจผูอ่ืน 

    4.2 ทักษะความฉลาดทางอารมณ  การจัดการกับความโกรธ การจัดการกับความเครียด 

    4.3 ทักษะการดูแลรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ 

    4.4 ทักษะการวางแผนชีวิต 
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    4.5 ทักษะการบริหารการเงิน การลงทุน และการบัญชี 

    4.6 ทักษะในการตัดสินใจ การแกไขปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

    4.7 ทักษะการวางตัวในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

    4.8 ทักษะการเขาใจพฤติกรรมทางเพศในสถานท่ีทํางาน 

    4.9 ทักษะการปรับตัวใหพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

    4.10 ทักษะในการใชเวลาวาง การจัดการเวลา 

    4.11 ทักษะการเก็บรักษาเงินของตนเอง และการจัดการปญหาหนี้สิน 

    4.12 ทักษะการวิเคราะหขอมูลในการใชประโยชนเพ่ือแสวงหาโอกาส 

    4.13 ทักษะการจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ และการสรางธุรกิจยุคใหม 

 

หนวยรวมดําเนินงาน: มหาวิทยาลัย/หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชนท่ีรวมดําเนินการ 

ลําดับ หนวยงาน กลไกการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี รับผิดชอบดานโครงสรางพ้ืนฐาน สถานท่ี  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอน  

คณาจารยผูสอน และการบริหารจัดการ 

2 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

สนับสนุนในดานนโยบาย ผลกัดันใหเกิดการรวมมือกัน

ระหวางภาครัฐกับเอกชน ตลอดจนการประสานความ

รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3 สํานักงานจงัหวัดสมุทรปราการ 

สนับสนุนวิทยากรใหความรู  

และสนับสนุนการดําเนินโครงการ 

4 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

5 หอการคาสมุทรปราการ 

6 พาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ 

7 การทองเท่ียวจังหวัดสมุทรปราการ 

8 สมาคมผูท่ีเกษียณอายุและคลังสมองใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

9 สถานประกอบการ/โรงงานในจังหวัด

สมุทรปราการ สนับสนุนวิทยากรใหความรู สถานท่ีเพ่ือพัฒนาทักษะทาง

เทคนิค และสนับสนุนการดําเนินโครงการ 10 สถานประกอบการโรงแรม บริษัทนําเท่ียว

ในกลุมจังหวัดสมุทรปราการ 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป และยุทธศาสตร Thailand 4.0 ตองการการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในทิศทางท่ีชัดเจน มีจุดมุงเนนใหเกิดประสิทธิผล ซ่ึงมุงเนนเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูระบบ

เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศพัฒนาเปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง การดําเนินงานเพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายนี้จะตองอาศัยการประสานพลังขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมกันท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตาง ๆ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต 

วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน 

การวิจัย องคความรู นวัตกรรม เขากับการพัฒนาทองถ่ิน ดวยการวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมุงเนน

บูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม พัฒนาทองถ่ินตามสภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ

ชุมชนโดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ  โดยการสรางเครือขาย

ความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและ

ความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพดวยธรรมาภิบาล ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน จัด

อยูในกลุม 3 กลุมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน โดยทําหนาท่ีเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

(Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ รวมกับยกระดับความเปนธรรมทางการศึกษา 

(Equity in Higher Education) ในระยะยาวโดยมุงเนนการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี สรางองคความรูและนวัตกรรม

ท่ีสามารถนําไปพัฒนาพ้ืนท่ีโดยเนนการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมล้ํา สรางบัณฑิตท่ีมีทักษะสูงตอบโจทย

การพัฒนาพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน พัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีทักษะการบริหาร

จัดการ เปนไปตามยุทธศาสตรชาติ และมีประสิทธิภาพภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามจุดเนนของยุทธศาสตรตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561-

2580) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม     และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) บรรลุเปาหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี จึงไดจัดทํา

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพมหานคร

และสมุทรปราการ) ซ่ึงกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 13 เขต และจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีภารกิจ

หลัก คือ เพ่ือใหบริการดานองคความรู นวัตกรรมแกชุมชนทองถ่ินในการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning)  

ดวยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีสามารถนําผลการเรียนเก็บสะสมไวในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)  

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน โดยเนนความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเปนตัวตั้งและเสริมดวยการทํางาน
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รวมกับพันธมิตรท่ีเก่ียวของ  การพัฒนาวิธีการเรียนรูของนักศึกษา การใหบริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย 

สรางองคความรู นวัตกรรม และการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินสูระดับสากลตามความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน  

เพ่ือแกปญหา สรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน ใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได โดย

จะมีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และบุคลากร รวมกันเพ่ือใชความรู

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในระดับภูมิภาค การพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) ของบุคลากรท้ังอาจารย

และเจาหนาท่ีเพ่ือตอบสนองตอการเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการ Upskill/Reskill คนในวัยทํางาน การจาง

ผูเชี่ยวชาญ ท้ังแบบเต็มเวลา (Full-time) และไมเต็มเวลา (Adjunct & Visiting Scholar) การแลกเปลี่ยน

บุคลากร นักศึกษา หลักสูตรรวม และการสงเสริมใหแสวงหาทุนวิจัยระดับนานาชาติ โดยบูรณาการรวมกับทุก

คณะและหนวยงาน ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คณะครุศาสตร และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความพรอมและสงเสริมและ

พัฒนาจากธุรกิจชุมชนสูการพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน สามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมและสามารถแขงขันได พัฒนาชุมชนท้ังมิติความยากจน ปญหาเชิงสังคม ปญหารายไดและอาชีพ

ในชุมชน  โดยใหความสําคัญพ้ืนท่ีชายขอบของเมืองหลวงดวย ดังนี้  

1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานการเปนผูประกอบการทองถ่ินและการบริหารจัดการ    

จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับการ Up-skills/Re-skills ท้ังนักศึกษา บุคลากร และประชาชนใน

ชุมชน/ทองถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือสนับสนุนการจัดทํา Credit Bank การใหบริการวิชาการและการ

พัฒนางานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินสูระดับสากลตามความตองการของ

ชมุชน/ทองถ่ิน  เพ่ือแกปญหา สรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน รวมไปถึงการจัดทํา

การตลาด การหาชองทางการตลาดใหแกผูประกอบการทองถ่ิน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพเปนผูประกอบการทองถ่ิน  

2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานการบริหารจัดการทองเท่ียวชุมชน เปนศูนยกลางแหลง

ใหบริการดานองคความรู นวัตกรรม และบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ินในการศึกษาตลอดชีวิตในการดาน

ทองเท่ียวเชิงชุมชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เพ่ือสงเสริม สนับสนุน สรางคุณคา 

และจิตสํานึกรักษทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ผานการทองเท่ียว พัฒนาสมรรถนะและ

เสริมสรางทักษะผูประกอบการและบุคลากรทางดานการทองเท่ียวและบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึง

หลักสูตรระยะสั้นสําหรับการ Up-skills/Re-skills ดานการบริหารจัดการทองเท่ียวชุมชน ใหท้ังนักศึกษา บุคลากร 

และประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือสนับสนุนการจัดทํา Credit Bank และการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเก่ียวกับการเปนมัคคุเทศกทองถ่ิน และมัคคุเทศกนอย รองรับการทองเท่ียวชุมชน  

3. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

จะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับการ up-skills/reskills ในดานของความรูและทักษะท่ีเก่ียวกับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานหลักสูตรในการจัดทําสื่อวิดีโอออนไลน การจัดทําแผนพับ และการใชสื่อสังคมเพ่ือ

ประยุกตใชท้ังในการเผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ  รวมถึงพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีตางๆ ใน

การบริหารจัดการ การสรางเว็บไซต การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร สําหรับหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนนั้นมุงเนนการ

ความพรอมและความตองการในการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนตางๆ โดยคณะครุศาสตรมุงพัฒนาการเรียนรูของ

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของเพ่ือสงเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนรวมถึงพัฒนาทักษะ

บุคคลท่ัวไปและชุมชนท่ีมีความสนใจตองการพัฒนา เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูวิสาหกิจชุมชนในอนาคตเพ่ือเปน

การพัฒนาวิสาหกิจอยางตอเนื่องตอไป  

4. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานพัฒนาการออกแบบเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสินคา 

OTOP จะเปนศูนยกลางใหบริการวิชาการดานการออกแบบ  การใหคําปรึกษาดานการออกแบบ และการถายทอด

องคความรูดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน สินคา OTOP ใหแกชุมชนในทองถ่ิน โดยมีกระบวนการ

ในการพัฒนาเริ่มตั้งแตการใหคําปรึกษาดานการออกแบบผลิตภัณฑ      การประชุมแลกเปลี่ยนความรูดานการ

ออกแบบ การจัดโครงการอบรมใหความรูดานการออกแบบ และการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานการ

ออกแบบผลิตภัณฑ เพ่ือเปนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินทองถ่ินใหสามารถตอ

ยอดผลิตภัณฑท่ีมีอยูในชุมชนทองถ่ิน ในการเพ่ิมมูลคาของสินคา สรางรายไดเพ่ิมข้ึน ตลอดจนเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชนทองถ่ิน  

5. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร จะใหบริการใน 2 

ลักษณะ ไดแก (1) การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีมุงพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในชุมชนท่ีมี

สินคาหรือผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผลิตภัณฑอาหารใหมีมาตรฐานการผลิตท่ีดีข้ึน สามารถขอรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีเปนท่ียอมรับได รวมถึงสามารถพัฒนา ยกระดับ และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของตนเอง 

ชวยใหธุรกิจมีความม่ันคง แขงขันได สรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบการ และ (2) การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารใหแกกลุมท่ีมีความสนใจเริ่มตนประกอบธุรกิจ และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

ประเภทกิจการการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร รวมถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถานท่ีตั้งและอาคารผลิตท่ีได

มาตรฐาน  และหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขอรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอาหารทุกมาตรฐาน  

6. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานภาษาและเทคโนโลยีดิจิตัลสําหรับวิสาหกิจชุมชน เปน

การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ การรูภาษาตางประเทศ และ

การรับรูเทคโนโลยีดิจิทัล การใหบริการดานการรูสารสนเทศ ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร เปนแหลง

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมท่ีทันสมัย ท้ังท่ีมีในตําราเรียนและท่ีไมมีในตําราเรียน การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ

การประยุกตใชโปรแกรมตาง ๆ ในยุคดิจิทัล อันเปนทักษะท่ีสําคัญสําหรับการแสวงหาความรูและขาวสารใหม ๆ 

ใหทันกับเหตุการณของโลก และการประกอบอาชีพตามความตองการของแนวโนมตลาดงานในปจจุบัน ผานการ
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ประชาสัมพันธ เผยแพรและจัดทําสื่อประกอบการเรียนรูท่ีมีเนื้อหาถูกตองและทันสมัย รวมไปถึงการการจัด

ฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 

     ผลสําเร็จของโครงการ  

     มีการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิง พ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) จํานวน 6 ดาน ท่ีใหบริการดานองคความรู นวัตกรรม แกชุมชนทองถ่ินใน

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning)  ไดแก 1) ศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานการเปน

ผูประกอบการทองถ่ินและการบริหารจัดการ 2) ศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานการบริหาร

จัดการทองเท่ียวชุมชน 3) ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   4) ดานพัฒนาการ

ออกแบบเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP  5) ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร และ 6) ดานภาษา

และเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจชุมชน  

      มีหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือการพัฒนาในแตละดาน จํานวน 20 หลักสูตร หรือเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

ศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ของประชาชนในทองถ่ิน ผูประกอบการ พนักงาน บุคคลท่ัวไป 

นักเรียน นักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี 

 

     วัตถุประสงคโครงการ  

     1. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม การเรียนรู การใหบริการวิชาการสูชุมชน/ทองถ่ิน โดยบูรณาการรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ตามความตองการของทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

     2. เพ่ือสนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มตน และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายใหมดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมและสรางองความรูใหกับผูประกอบการ ใหสามารถเติบโตและแขงขันไดในตลาดยุคใหม ใหมี

ศักยภาพและผลิตภาพ โดยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการธรุกิจ 

การตลาดและพานิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการสูระดับสากล การสราง

และขยายตลาดในตางประเทศ  และพัฒนาอาชีพใหกับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชน

เปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ 

     3. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ในดานการเปนผูประกอบการทองถ่ินและการบริหารจัดการ ดานการ

บริหารจัดการทองเท่ียวชุมชนดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ดานพัฒนาการ
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ออกแบบเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร และดานภาษาและ

เทคโนโลยีดิจิตัลสําหรับวิสาหกิจชุมชน และเหมาะสมกับกลุม ชวงวัย และพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพ่ิมมาก

ข้ึนในหลายรูปแบบ 

    4. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะชีวิตตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ตระหนักรูในความสําคัญของ

การพัฒนาทองถ่ินและรักถ่ินฐาน มีความรูและทักษะตาง ๆ และสามารถประยุกตใชในการแกไขปญหา และ

สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือชุมชนทองถ่ินได 

    5. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินสูระดับสากล มุงเนน

การแกปญหา เพ่ิมมูลคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ทองถ่ิน ใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได 

 

          กลุมเปาหมาย/จํานวน    

     1. กลุมผูท่ีมีความสนใจเริ่มตนประกอบธุรกิจ กลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP 

หรือบุคคลท่ัวไป และนักศึกษา คนทุกชวงวัย สําหรับหลักสูตรระยะสั้น ดานการเปนผูประกอบการทองถ่ินและการ

บริหารจัดการ ดานการบริหารจัดการทองเท่ียวชุมชน ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 

ดานพัฒนาการออกแบบเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสินคา ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร และดานภาษา

และเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจชุมชน ในทองถ่ินปละ 500 คน 

     2. กลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP จํานวนปละไมต่ํากวา 5 กลุม 

 

     ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 

     ผลผลิต (Output)  

1) ศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 1 ศูนย ท่ีใหบริการดานองคความรู นวัตกรรม แกชุมชนทองถ่ินในการศึกษา

ตลอดชีวิต (Lifelong learning) จํานวน 6 ดาน ไดแก (1) ศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานการ

เปนผูประกอบการทองถ่ินและการบริหารจัดการ (2) ศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ดานการบริหาร

จัดการทองเท่ียวชุมชน (3) ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   (4) ดานพัฒนาการ
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ออกแบบเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP  (5) ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร และ (6) ดาน

ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับวิสาหกิจชุมชน  

2) หลักสูตรระยะสั้น ในดานการเปนผูประกอบการทองถ่ินและการบริหารจัดการ ดานการบริหาร

จัดการทองเท่ียวชุมชน ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน   ดานพัฒนาการออกแบบเพ่ือ

ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP   ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร       และดานภาษาและ

เทคโนโลยีดิจิตัลสําหรับวิสาหกิจชุมชน จํานวน 20 หลักสูตร หรือเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ ศักยภาพ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน ของประชาชนในทองถ่ิน ผูประกอบการ พนักงาน บุคคลท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 

อาจารย และเจาหนาท่ี 

3) เพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาใหกับผูเรียน ท้ังในระบบและนอกระบบ 

 

    ผลลัพธ (Outcome)  

1) บุคลากรในชุมชน/ทองถ่ิน มีองคความรูและทักษะสอดคลองตามความตองการหรือแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนในทองถ่ิน มีอาชีพ มีรายได และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง  

2) นักศึกษามีทักษะชีวิตตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ตระหนักรูในความสําคัญของการ

พัฒนาทองถ่ินและรักถ่ินฐาน มีความรูและทักษะตาง ๆ และสามารถประยุกตใชในการแกไขปญหา และสรางสรรค

นวัตกรรมเพ่ือชุมชนทองถ่ินได 

3) อาจารยและเจาหนาท่ี มีศักยภาพ มีองคความรูและทักษะสอดคลองตามความตองการหรือแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน และสามารถประยุกตใชในการแกไขปญหา และสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือชุมชนทองถ่ิน

ได 

 

    ตัวช้ีวัดโครงการ    

     1. จํานวนศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) จํานวน 1 ศูนย  

     2. จํานวนหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุม 6 ดาน จํานวน 20 หลักสูตร  

     3. จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนรายใหม  จํานวนปละ

ไมนอยกวา 5 กลุม 
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     ข้ันตอนการดําเนินงาน 

     1. ประชุมหารือแนวทางและหลักการ ในการจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิง

พ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ)  

     2. ประชุมเพ่ือจัดทํารายละเอียดแผนการดําเนินงาน และงบประมาณ ตามมติท่ีประชุม 

     3. ประชุมหารือแนวทางและหลักการเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารจัดการใหรองรับการดําเนินการตาม

โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) ท้ังในการการบรหิารบุคลากร ดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ  ดาน

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑตาง ๆ และดานระบบธรรมาภิบาล 

     4. รวมกันดําเนินงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการใหรองรับการดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย

พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพมหานครและ

สมุทรปราการ)  

     5. ดําเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) 

     6. ประชุมรวมกันเพ่ือกํากับ ติดตาม ทบทวน และแกปญหา การดําเนินโครงการ 

           7. ประชุมรวมกันเพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 

 หนวยรวมดําเนินงาน: มหาวิทยาลัย/หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชนท่ีรวมดําเนินการ 

ลําดับ หนวยงาน กลไกการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี รับผิดชอบดานโครงสรางพ้ืนฐาน สถานท่ี  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการสอน  

คณาจารยผูสอน และการบริหารจัดการ 

2 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

สนับสนุนในดานนโยบาย ผลกัดันใหเกิดการรวมมือกัน

ระหวางภาครัฐกับเอกชน ตลอดจนการประสานความ

รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ลําดับ หนวยงาน กลไกการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 

3 พัฒนาชุมชนจังหวัด  

รวมพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนวิทยากรใหความรู สถานท่ี

เพ่ือพัฒนาทักษะทางเทคนิค และสนับสนุนการดําเนิน

โครงการ 

4 กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริม

การเกษตร 

5 หอการคาจังหวัด  

6 พาณิชยจังหวัด  

7 อุตสาหกรรมจังหวัด  

8 สาธารณสุขจังหวัด  

9 การทองเท่ียวจังหวัด  

10 วัฒนธรรมจังหวัด  

11 องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ./

เทศบาล/อบต.) 

12 ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล (ออมสิน/   

ธ.ก.ส./SMEs) 
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3. โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน 

ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) 20 ป เปาหมายวิสัยทัศนเชิงนโยบายของ

ประเทศท่ีมุงเนนเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมอยางมีพลวัต 

เพ่ือใหประเทศพัฒนาเปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง มีขีดความสามารถในการรองรับการเคลื่อนยายประชากร 

ทรัพยากร การลงทุน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการมีสวนรวมในเวทีโลก จึงจําเปนตองยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานทางการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพแขงขันในตลาดแรงงานโลกอยางแทจริงและสงเสริมให

เกิดการเคลื่อนยายกําลังคนอุดมศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประสบการณ องคความรู เทคโนโลยี ตลอดจนความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานใหนํากลับมาพัฒนาชุมขน สังคมและประเทศชาติ ตามยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายนี้จะตองอาศัยการประสานพลัง

ขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกันรวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย

ตาง ๆ  

 สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนากําลังคนท่ีมีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสาย

วิชาการ เม่ือบริบทเปลี่ยน นโยบายระดับชาติและแนวคิดเก่ียวกับบทบาทอุดมศึกษาตอการพัฒนาประเทศเปลี่ยน 

อุดมศึกษาก็ตองปรับเปลีย่นรูปแบบการผลิตจาก Supply side ไปสู Demand side และตองทํางานรวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต 

วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอน 

การวิจัย องคความรู นวัตกรรม เขากับการพัฒนาทองถ่ิน ดวยการวิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมุงเนน

บูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม พัฒนาทองถ่ินตามสภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของ

ชุมชนโดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ  โดยการสรางเครือขาย

ความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและ

ความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพดวยธรรมาภิบาล ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย

ศูนยจะทําหนาท่ีในดานตาง ๆ ดังนี้  

 

 วัตถุประสงคของโครงการ 

1. ศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน ดานพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ สมาคมผูรับจัดการขนสงวัตถุอันตราย สหพันธการ

ขนสงทางบกแหงประเทศไทย สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย และชุมชน รวมกันจัดทําหลักสูตรและผลิต
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บัณฑิตระหวางสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีองคความรูในสาขาวิชาชีพดานโลจิสติกสเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเกิดผลลัพธการเรียนรูตามความตองการ (Joint Industry University 

Course) โดยจะมีหลักสูตรดังนี้  

1.1 หลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม คือ  

              1.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจาย

สินคา แบบ Degree รูปแบบเรียนการสอน แบบ Go To See  มีนโยบายในการปรับรปูแบบการเรียนการสอน

รูปแบบใหม และสรางระบบบริหารการศึกษาท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว นักศึกษาไดใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณกับ

สถานประกอบการท่ีทําความรวมมือทางวิชาการ ตอบโจทย New S-curve ไดเปนอยางดี เนนการจัดการศึกษา

เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) และเม่ือบัณฑิตสําเร็จ

การศึกษาจะเขาทํางานในตําแหนงนั้นทันที (New Traineeship or Apprenticeship) 

1.2 หลักสูตรระยะสั้นสําหรับการ Up-skills, Re-skills, Future Skill ใหเหมาะสมกับกลุมชวงวัย 

ทํางานและผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพ่ิมมากข้ึนในหลายรูปแบบเพ่ิมเติม เชน หลักสูตร

เฉพาะอาชีพดานโลจิสติกส เชน  

                        1.2.1 การจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการกระจายสินคา  

                        1.2.2 การจัดการคลังสินคาระหวางประเทศ หลักสูตรเรงรัดเพ่ือการทํางาน  

                        1.2.3 ดานการตัวแทนออกของและพิธีการศุลกากร เปนหลักสูตรท่ีตอบความตองการของ 

New S-curve โดยท่ีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในชุมชน/ทองถ่ินท่ีสนใจ  สามารถเก็บสะสมผลการเรียนไว 

เปน credit bank เม่ือครบจํานวนสามารถนํามาเทียบปริญญากับทางมหาวิทยาลัยได  

1.3 หลักสูตรท่ีถูกบังคับจากหนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแล กฎระเบียบ ใหกับผูปฏิบัติเฉพาะทาง 

ตองผานอบรม เชน Airlines, Airport, Cargo, Freight Forwarders, Ground Handling, Aviation Training 

Schools โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดตั้ง Accredited Training School: ATC (IATA) ในดานการจัดการ

ขนสงสินคาอันตราย ในสวนของ  

                      1.3.1 Dangerous Goods Regulations-Initial  

                      1.3.2 Dangerous Goods Regulations-recurrent  

                      1.3.3 Dangerous Goods Regulations Awareness  

                      1.3.4 Infectious Substances Regulations  

                      1.3.5. Radioactive Materials เพ่ือยกระดับทักษะฝมือแรงงานระดับนานาชาติ  

                      1.3.6 การขนถายเคลื่อนยายวัสดุ  

                      1.3.7 การบริหารจัดการคลังสินคา  

                      1.3.8 การวางแผนและบริหารการขนสงสนิคาทางถนนภายในประเทศและระหวางประเทศ   
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                      1.3.9 การนําเขา-สงออก 

2. ศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน ดานพัฒนาทักษะผูประกอบการทองถ่ิน และ 

วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมกับสถานประกอบการ คือ สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศ สมาคมผูรับจัดการขนสงวัตถุอันตราย สมาคมผูขนสงสินคาทางอากาศ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย  สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและผลิตบัณฑิตเปนผูประกอบทองถ่ิน  พัฒนาหลักสูตร Non degree/degree ใหกับ

ผูประกอบการประกอบ เชน  

                      2.1 หลักสูตรความรูเบื้องตนเก่ียวกับจัดการโลจิสติกส   

                      2.2 หลักสูตรการนําเขาสงออก  

                      2.3 หลักสูตรการดําเนินธุรกิจแบบ B2B สําหรับวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบขนาดกลางและขนาด

ใหญ  

                      2.4 หลักสูตร content marketing สําหรับสินคาและการบริการของชุมชน หรือ  OTOP   

                      2.5 หลักสูตร เทคนิคการทําตลาดกับกลุมประเทศ CLMV และจีน  

                       2.6 หลักสูตรการซ้ือขายผานระบบ e-commerce สําหรับวิสาหกิจชุมชน  โดยเปนความ

รวมมือกับเว็บเพจของลาซาดา และอาลีบาบา  เพ่ือยกระดับสมรรถนะผูประกอบการของทองถ่ิน และเพ่ือ

สนับสนนุการผลิต โดยเปนพ่ีเลี้ยงทางดานธุรกิจใหกับผูประกอบการทองถ่ินและรับสินคาของชุมชนข้ึนขายผาน

ระบบหนาเพจของอาลีบาบา โดยทําสัญญาระยะยาว  

3. ศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน ดานเทคโนโลยีแบบไรรอยตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี รวมกับ บริษัท ติวส ออนเน็ต จํากัด สนับสนุนและยกระดับแรงงาน ระดับทองถ่ิน และระดับภูมิภาคให

สามารถทํางานระหวางประเทศ ยกฐานระบบโลจิสติกสของไทยเปนคูคากับประเทศเพ่ือนบานไดอยางไรรอยตอให

การบริหารหวงโซอุปทานมีประสิทธิภาพและเกิดการคลองตัว  ดวยโมเดลการเรียนรูเฉพาะทางเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน รูจริงทํางานได ใชเทคโนโลยีเปนอยางมืออาชีพ โดยเนนเปนหลักสูตรระยะสั้น       

           3.1 หลักสูตร การจัดการระบบติดตามสินคาแบบไรรอยตอ  

           3.2 หลักสูตร การจัดการระบบติดตามการขนสงสินคาขามแดน  

           3.3 หลักสูตรโปรแกรมเอ็กเซลสําหรับงานโลจิสติกส  

           3.4 หลักสูตร Industrial Of Things (IIOT) เนนสรางภาพ 3 มิติ การนําเสนอภาพสินคาและ

การบริการเชิงภาพเสมือนของสินคา OTOP สูการเพ่ิมยอดขาย และกระจายสินคาไดมากข้ึน 

4. ศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน ดาน e D-TECH ระหวางอาเซียน โดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว มหาวิทยาลัยคุนหมิน มหาวิทยาลัยเกาสง มหาวิทยาลัย

เมียนเจียน และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในอาเซียน ทําความรวมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาดานโลจิสติกส 
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ครูผูสอน โดยใชวิธีการเรียนการสอนผานระบบ ExChange For Teacher Or Student ใชวิธีการเรียนสอนแบบ 

REAL -TIME  และ จัดการเรียนสอน แบบ Personalized ใหกับนักศึกษา เปนรายบุคคล แกปญหาการเรียนเปน

รายบุคคลแบบ real-time โดยจัดใหครูผูสอนเปน Career Coach และ รวมออกแบบกับภาควิศวกรรมเครื่องกล 

ของมหาวทิยาลัยในตางประเทศ ผลิต  AI ชวยสอน ในการเก็บขอมูลนักศึกษาเปนรายบุคคลเปน  Big Data ไวใน 

Block Chain สวนงานเฉพาะ  เพ่ือชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการ นักศึกษาในกลุมประเทศท่ีมีทรัพยากรไม

แตกตางกัน ซ่ึงการรวมกลุมกันเชนนี้ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน และลดอัตราภาวะนักศึกษาเขาศึกษานอย

ไดเปนอยางมาก และประหยัดเวลา ไดใชครูผูสอนท่ีมีความสามารถไดเต็มท่ีและกอเกิดการพัฒนาทักษะระหวาง

นักศึกษาและครูผูสอนระหวางประเทศ One World One Teacher 

 

 ศักยภาพและสมรรถนะของมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี มีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบอยู 2 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและจังหวัด

สมุทรปราการ  เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ  เปนทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

ดานโลจิสติกส 

2.  มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ดานโลจิสติกส 

3. สามารถใชศักยภาพของเครือขายมารวมพัฒนาได    เชน สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวาง

ประเทศ (TIFFA) สมาคมผูรับจัดการขนสงวัตถุอันตราย สมาคมผูขนสงสินคาทางอากาศ Cargo Training Center      

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย สมาคมขนสงสินคา

และโลจิสติกสไทย รวมท้ังนิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมเวลโกว  

 

หนวยรวมดาํเนินงาน: มหาวิทยาลัย/หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ชุมชนท่ีรวมดําเนินการ         

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี รวมกับสมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ  สมาคมผูรับจัดการ

ขนสงวัตถุอันตราย สมาคมผูขนสงสินคาทางอากาศ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  สหพันธการ

ขนสงทางบกแหงประเทศไทย  สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย Cargo Training Center  ศูนยศึกษา

เศรษฐกิจโลจิสติกสขามแดนและการเรียนรูนานาชาติ    

โดยมีภารกิจรวมกันในการใหบริการดานองคความรู นวัตกรรม แกชุมชนทองถ่ินในการศึกษาตลอดชีวิต 

(Lifelong learning)  ดวยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ท้ังท่ีเปน non-degree และ degree ท่ีสามารถนําผลการ

เรียนเก็บสะสมไวในระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)  การใหบริการวิชาการและการพัฒนางานวิจัย สรางองค

ความรู นวัตกรรม และการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินสูระดับสากลตามความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน  เพ่ือ

แกปญหา สรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน ใหมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได โดยจะมี

การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และบุคลากร รวมกันกับสถาน
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ประกอบการ เพ่ือใหความรูกับวิสาหกิจชุมชน ชมชน/ทองถ่ิน เกิดทักษะมีความสามารถในการแขงขันดานองค

ความรู ฝมือแรงงาน เทคโนโลยี การคากับกลุมประเทศอาเซียนเกิดความเขมแข็ง มีรายไดท่ีสูงข้ึน สามารถสราง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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การปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ดานการบริหารบุคลากร 

1. พัฒนาปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากรท้ังองคกร ท้ังในสวนของการบริหาร วิชาการ และการ

ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. บูรณาการความเชี่ยวชาญตามศาสตรของบุคลากรรวมกันทุกคณะ ทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาท่ี

เชี่ยวชาญ หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาครัฐตาง ๆ  เพ่ือ

รวมกันดําเนินงานตามภารกิจ โดยรวมกันทําขอตกลงการใชศักยภาพของบุคลากรรวมกัน เพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร องคความรู และนวัตกรรมรวมกัน และเพ่ือใชความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน

และปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการใชทรัพยากรรวมกัน รวมถึงการจัดสรร

งบประมาณ คาตอบแทนเพ่ือสรางแรงจูงใจ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันดานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

4. สรางเครือขายความรวมมือและพันธมิตรทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลีย่นความรูและประสบการณ  

5. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเปนมืออาชีพ มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาคุณภาพของงาน 
             6. ปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี อยางเครงครัด 

   7. ปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศในเรื่องเก่ียวกับการขับเคลื่อนการทําผลงานวิชาการและ

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ   

 

ดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 

1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ ใหเอ้ือตอ

สงัคมอนาคต  

2. ผลักดันใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล เขาสูสังคมแหงอนาคต 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณตาม

มาตรการการสงเสริมและสนับสนุนในแตละกลุมสถาบันอุดมศึกษาของกฎกระทรวง ท่ีมีลักษณะยึดโยงกับ

ยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันท้ังในเชิงประเด็นเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนท่ี  

4. เพ่ือปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณใหมีความคลองตัว โปรงใส สามารถตรวจสอบได เอ้ือตอ

การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 
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5. พัฒนาหลักสูตร Reskill  Upskill  ในแตละกลุมทักษะ ท้ัง Hard skill  Soft skill  Digital skill  

และ Life skill 

6. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา การ

จัดทํานโยบายและการติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบอยางตอเนื่อง 

 

ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

1. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ    และกฎเกณฑตาง ๆ ใหเอ้ือตอการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย การทํางาน  ปรับระบบบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได  

2. จัดทําระเบียบเก่ียวกับภาระงานและการเบิกจายงบประมาณเพ่ือใหการดําเนินงานในพ้ืนท่ีบริการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี (กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) เกิดความคลองตัว 

3. จัดทําระเบียบเก่ียวกับโครงสรางหนวยงาน บุคลากร และการบริหารงาน การจดัการเรียนการสอน 

การประเมินผล และการบริหารหลักสูตรระยะสั้น (Credit Bank)  

 

ดานระบบธรรมาภิบาล 

1. เนนการบูรณาการแลกเปลี่ยนรวมกันของทุกคณะ หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ัง

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ นวัตกรรม และบุคลากร เพ่ือใชความรูความสามารถตาม

ศักยภาพในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

2. สงเสริมการบริหารจัดการในทุกหนวยงานและทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังสรางจิตสํานึก

และคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัว รับผิดชอบตอหนาท่ี ภารกิจ และละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางประสิทธิผล 

4. สงเสริม สนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ชุมชน ประชาชนและภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน 

5. สงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีเกณฑในการประเมินและตรวจสอบผลการดําเนินงานรวมกัน 

6. สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

7. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการ     

การเรียนการสอนและการวิจัย กับการพัฒนาทองถ่ิน 

8. สรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

9. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการใหทันสมัย โดยเฉพาะระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบ

บุคลากร ระบบแผนงาน 
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แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

หลักการและแนวคิดในการดําเนินการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการบูรณาการแผนพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี แผนการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ  และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เขาดวยกันเปนแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับเดียว โดยกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก 

1. การพัฒนาทองถ่ิน  

2. การผลิตและพัฒนาครู  

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 

กลยุทธ 

1.  สรางและพัฒนาความรวมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  และดําเนินโครงการตาม

พันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

2. บูรณาการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม) ในการดําเนินโครงการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ  

  3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย 

กับการพัฒนาทองถ่ิน 

มาตรการ 

1.  สรางแพลทฟอรมความรวมมือ สรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน ตามกลุมยุทธศาสตร

และจุดเนนมหาวิทยาลัย ในลักษณะจตุรภาคี การรวมกลุมมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายหรือทิศทางของ

ประเทศท้ังการสรางความเปนเลิศและกําลังคนท่ีรวมกัน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.  พัฒนาและแสวงหาบุคลากร เพ่ือการพัฒนาทักษะ (Upskill/ Reskill/ Newskill)  คนในวัยทํางาน 

และยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ บุคลากรในทองถ่ิน 

ใหมีคุณภาพมาตรฐาน  

3.  ใหบริการดานองคความรู นวัตกรรม แกชุมชนทองถ่ินในการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning)  

ดวยการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ท้ังท่ีเปน non-degree และ degree ท่ีสามารถนําผลการเรียนเก็บสะสมไวใน

ระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) 
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4.  พัฒนากลไกการทํางานเชิงพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยใหมีรูปธรรมและนําสูการปฏิบัติจริง ดวยการ

ประกาศเปนนโยบายมหาวิทยาลัย จัดทํา แผนงานการบริการวิชาการ แผนงานการวิจัย แผนงานการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน 

5.  พัฒนาการทํางานแบบบูรณาการศาสตรดวยการจัดตั้งผูจัดการพ้ืนท่ี คณะทํางานท่ีเปนทีมทํางาน

ขามศาสตร รับผิดชอบการพัฒนาทองถ่ินท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็นปญหา และปรับกระบวนงานการพัฒนา

ทองถ่ินโดยประยุกตใชเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบ การพัฒนานวัตกรรม และการฉายภาพในอนาคต การวาง

แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการ การบริหารโครงการแบบมีสวนรวม การประเมินผลลัพธทางสังคม เพ่ือสังเคราะห

โจทยและกําหนดเปาหมายและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน 

6.  พัฒนาสมรรถนะของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ คณะทํางาน ทีมงานขามศาสตร ผูจัดการ

พ้ืนท่ี คณาจารย บุคลากรอยางเปนระบบ โดยเนนการเรียนรูเชิงปฏิบัติจากการทํางานรวมกับชุมชน การสอนงาน 

รวมท้ังจัดใหมีกระบวนการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนผลงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระหวางมหาวิทยาลัย

และชุมชน ทองถ่ินในภาพรวม 

7.  ระดมทรัพยากร จัดกิจกรรมประสานงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีรวมกับหนวยงานภาคี

เครือขาย พันธมิตรท้ังภาครัฐภายในกระทรวง ตางกระทรวง ภาคธุรกิจเอกชนและองคกรปกครองทองถ่ินอยาง

ตอเนื่องและเสริมพลังซ่ึงกันและกัน 

8.  พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศนท่ีภายในมหาวิทยาลัยและในพ้ืนท่ีใหมีความพรอมรองรับการ

ขับเคลื่อนงานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและการพัฒนาชุมชนทองถ่ินท้ังในดานระบบฐานขอมูลการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

ศูนยการเรียนรูภายในมหาวิทยาลัยและในชุมชนทองถ่ิน หองปฏิบัติการเฉพาะดาน หนวยงานบริหารตลาดกลาง

และชุมชนแลกเปลีย่นผลิตภัณฑและความรู  

9.  ดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ระหวางมหาวิทยาลัยรวมกับภาคีเครือขาย 

ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล โดยกําหนดพ้ืนท่ีในการดําเนินการรวมกัน และกําหนดกิจกรรมในการแกไขปญหา

และยกระดับคุณภาพชีวิตจากความตองการของคนในชุมชนทองถ่ิน 

10.  ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรทุนการวิจัยและการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี แสวงหา สราง

พันธมิตรและหุนสวนรวมสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ ทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองทองถ่ินอยางครบถวน 

11.  บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทรัพยากร และบุคลากร รวมกันกับ

สถานประกอบการ เพ่ือใหความรูกับสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ชุมชน/ทองถ่ิน 

12.  พัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ในลักษณะ Area Based  ไมดําเนินการนอกพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ กําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน ไมทับซอนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
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13.  โครงการตองเกิดจากความรวมมือ การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการบูรณาการกับหนวยงาน

ภาครัฐหรือภาคประชาสังคม ในระดับจังหวัดและทองถ่ิน  ภายใตบริบทของพ้ืนท่ีและยุทธศาสตรจังหวัดโดย

ความรวมมือท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

14. มุงพัฒนาโครงการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามเปาหมาย อยางมีนัยสําคัญ      ยึดความตองการ

ของทองถ่ินเปนสําคัญ ไมยึดความตองการของตนเองเปนท่ีตั้ง  ไมดําเนินการในลักษณะเปนผูนําการพัฒนา  ให

ดําเนินการในลักษณะรวมพัฒนา 

15. สรางระบบฐานขอมูล ตองรูจักทองถ่ินท่ีรับผิดชอบเปนอยางดี 

16. มีการบูรณาการรวมกันของแตละคณะ สาขาวิชา    หนวยงานสนับสนุนอ่ืนตามพันธกิจและ

ศักยภาพ  อาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของหนาท่ี  ทุกคณะ สาขา

วิชาตองผลักดันใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการพัฒนาทองถ่ิน 

17. มุงใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน 

18. การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาและอาจารย  ใหมีการบูรณาการกับการ

พัฒนาทองถ่ิน 

19. ขับเคลื่อนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการไปใชประโยชน เกิดมูลคาเพ่ิม พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการรับใชสังคม  

20. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มีระบบการบริหารและจัดการทรัพยสินทางปญญาเพ่ือ

ขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  ระบบบริหารกลุมวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตามกลุมยุทธศาสตรและ

จุดเนนมหาวิทยาลัย โดยสอดคลองกับระบบทุนวิจัย 

21. นําองคความรูท่ีไดรับจากการพัฒนาทองถ่ินมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

22. ปรับปรุงกระบวนการวิจัยใหตอบโจทยความตองการของทองถ่ิน/ประเทศ สามารถนําไปใชไดจริง

และถูกนําไปใชอยางเปนรปูธรรม 

23. เรงการเผยแพรบทความทางวิชาการ งานวิจัยของอาจารย สูสาธารณะใหเกิดประโยชนมากข้ึน โดย

ไมอางภาระงานเปนอุปสรรค 

24. สรางเครือขายความรวมมือกับทองถ่ิน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

25. ติดตาม ประเมินผล  ปรับปรุงแกไข และจัดทําเปนองคความรูเพ่ือเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) ในการวางแผนการดําเนินโครงการเพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนอ่ืนตอไป 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตครใูหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ียอมรับ และ

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2.  ผลิตบัณฑิตครูท่ีเขาสูวิชาชีพท่ีสามารถจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 และสอดคลองตามสภาพแวดลอมบริบทพ้ืนท่ี มีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต 

3.  บมเพาะนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง

ประสงค 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย ประกอบดวย มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง

เขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมืองดีมีวินัย  และมีทักษะการเปนวิศวกรสังคม 

4.  บัณฑิตครูท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพ่ิมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Reskill / 

Upskill) 

5.  มีระบบบริหารจัดการบมเพาะและสรางเสริมสมรรถนะนักศึกษาครูท่ีเขาสูวิชาชีพ 

มาตรการ 

1.  พัฒนากลไกการผลิตและพัฒนาครูโดยสรางภาคีเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏและสรางรวมมือกับ

หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของในการพัฒนาระบบฐานขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูลความตองการอัตรากําลังครู ความ

ตองการในการพัฒนาครูประจําการ การกําหนดนโยบาย แผนงานการผลิตบัณฑิตและแผนการพัฒนาครู

ประจําการรวมกับหนวยงานตนสังกัด หนวยงานมาตรฐานและวิชาการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการกําหนด อัตลักษณ

และมาตรฐานของบัณฑิตครู 

2.  พัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและหลักสูตรการพัฒนาครูประจําการ ใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ตอบสนองบริบทเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนนการสรางครูนวัตกรพรอมปรับการ

เรียนเปลี่ยนการสอนใหแกบัณฑิตครู การพัฒนาสมรรถนะของครูท่ียืดหยุนตรงกับความตองการของครูและ

สถานศึกษาในเชิงพ้ืนท่ีและแผนการศึกษาชาติ 

3.  ยกระดับสมรรถนะของครูของครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมท้ังครูผูสอนในสถานศึกษา ดวย

กระบวนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนวิชาชีพ การรวมมือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ใหครูของครู ครูในสถานศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีมาตรฐาน 

จิตวิญญาณความเปนครู และการพัฒนาระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะผูประกอบวิชาชีพครู 

4.  พัฒนารูปแบบและระบบการจัดการการเรียนรูเพ่ือผลิตครูท่ีเปนเอกลักษณ ท่ีสามารถสรางพหุ

ปญญา/สรางความรูแบบสหวิทยาการ มีความรอบรูดานดิจิตอลเพ่ือการศึกษา การเรียนรูเชิงปฏิบัติ การเรียนรู
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ตลอดชีวิต การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและการพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาท่ีตรงกับสภาพปญหา 

สามารถจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และความตองการของแตละพ้ืนท่ี 

5.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนรูสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

6.  ผลิตบัณฑิตครูใหตรงกับจํานวนความตองการและสาขาท่ีขาดแคลน 

7.  จัดใหอาจารยคณะครุศาสตรมีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผลักดันใหอาจารยคณะครุศาสตรมีประสบการณการสอนและทํางานรวมในโรงเรียน

ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

8. ใหอาจารยคณะครุศาสตรมีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางท่ีมี Impact 

Factor 

9. มุงพัฒนานักศึกษาครุศาสตรทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 (3Rs8Cs)  

ใหมีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย      ตามพระบรม

ราโชบาย โดยสอดแทรกในหลักสูตร 

10. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรตามโครงการความรวมมือกับกรุงเทพมหานคร (ทุนเอราวัณ) อยางตอเนื่อง  

และสามารถบรรจุครูตามโครงการครูคืนถ่ินไดในสัดสวนท่ีสูงข้ึน 

11. ผลิตนักศึกษาครุศาสตรในระบบปดท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  โดยมีหอพักเปน 

หนวยบมเพาะ เปด/ขยายสาขาวิชาท่ีเปนสาขาวิชาขาดแคลน และเปนความตองการของจังหวัดสมุทรปราการ  

12. ใหความสําคัญการยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ

สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง  

13. สนับสนุนโครงการ DLTV มูลนิธิทางไกลผานดาวเทียม 

14. สรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครูเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  

15. เนนการพัฒนาองคความรู เทคนิคการสอน สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

16. จัดทํา Platform เครือขายแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางบัณฑิตครู ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

17. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ียอมรับดวย School 

Integrated Learning (SIL) และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

18. พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 

19. บมเพาะนักศึกษาครุศาสตรใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณความเปนครู

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

20. ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับสภาวการณท่ี

เปลี่ยนแปลง 
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21. ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

22. สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพครู  

23. รวมสรางความเขมแข็งใหกับการศึกษาระดับตน เชน พัฒนาโรงเรียนระดับข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให

ผูเรียนมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ 

1. พัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนความรู ใหมีสมรรถนะดานการจดัการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 การทํางานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาผูประกอบการ และการสรางวิศวกร

สังคม 

2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตและนโยบายกําลังของประเทศ โดย

พัฒนาหลักสูตรรวมกับพันธมิตรท่ีมีรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติการจริง (Cooperative and Work 

Integrated Education : CWIE) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน หลักสูตรเสริมทักษะชีวิตและภูมิคุมกัน

ทางสังคม ท่ีมีความยืดหยุนและสงเสริมการเรียนรูตลอด และปรับกระบวนการเรียนรูใหเปนการเรียนรูเชิงรุกแบบ

ผสานวิธีใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง มีความรูและทักษะท่ีเหมาะสม การสรางนวัตกรรมท่ีจําเปนสําหรับการ

ประกอบอาชีพและดําเนินชีวิตในสังคมยุคดิจิตอลและภาวะปกติใหม โดยเฉพาะการเปนผูประกอบการ  

3. พัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีระบบกลไกการบริหารงานวิชาการ อันไดแก ระบบ

และกระบวนการพัฒนาอาจารยมืออาชีพ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการหองเรียน

และการเรียนรู ระบบทะเบียนและบริหารวิชาการ รวมท้ังแสวงหาพันธมิตร ความรวมมือทางวิชาการในการ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู และการเสริมสรางประสบการณทางอาชีพใหแกนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

4. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูเชิงรุก การเรียนรู

ตลอดชีวิต เก่ียวกับหองปฏิบัติการ ศูนยการเรียนรู พ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู สื่อประสม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

เรียนรูและเขาถึงแหลงความรูในลักษณะของการเรียนรูแบบผสมผสาน (Online-Onsite)  

5. พัฒนาหลักสูตร กํากับคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ตอบโจทยประเทศพ้ืนท่ีตามศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย 

6. จัดการศึกษาระบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education : CIWIE)   ทุก

หลักสูตร 

7. พัฒนาหลักสูตร Reskill Upskill Newskill เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะ

ทาง 
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8. ปรับระบบการเรียนใหยดืหยุนดวยระบบ Credit Bank  หลักสูตรระยะสั้น และเทียบโอน

ประสบการณ 

9. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

10. พัฒนาหองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตกําลังคนระดับสูง 

9. จัดการศึกษาเพ่ือเรียนรูตลอดชีวิตตั้งแตอนุบาล ปฐมวัย ประถมศึกษา วัยแรงงาน ผูสูงวัย 

   10. พัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะสังคม การกีฬาฯ  

   11. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภายในท่ีสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 

12. การผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม ใหผูเรียนสามารถเรียนรูตลอด

ชวงชีวิต (Lifelong Learning) 

13. การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของสังคม

และชุมชน 

14. การยกระดับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

15. ปรับปรงุหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการท่ีตอบสนองการ

พัฒนาทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

16. พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 

17. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกใน

การพัฒนาทองถ่ิน 

18. พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหไดตามเปาหมาย 

19. ผลิตบัณฑิตใหสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการ   ตามแนวพระบรม

ราโชบาย ประกอบดวย มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา และเปนพลเมือง

ดีมีวินัย  และมีทักษะการเปนวิศวกรสังคม 

 

มาตรการ 

1. ทบทวนหลักสูตร สาขาวิชาท่ีเปดสอน โดยกระบวนการการมีสวนรวมจากภาคผูใชบัณฑิต 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมกันในรูปแบบสหวิทยาการ 

3. ปรับปรุงหลักสตูรใหมีกิจกรรม/โครงงานเพ่ือพัฒนาชุมชนแบบ Area Base 

4. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการบูรณาการกับการทํางาน Work Integrated Learning 

5. สนับสนุนการพัฒนาและเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีมีศักยภาพพรอม 

6. วางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารยผูสอน 

7. สรรหาและพัฒนาอาจารยเพ่ือรองรับหลักสูตรใหม 
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8. พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามแผนพัฒนาบุคลากร 

9. ใหอาจารยทุกคน มีสื่อการเรียนการสอนรายวิชา บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

10. ใหอาจารยทุกคน มีการตีพิมพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในชองทางท่ีมี Impact Factor 

11. วางแผนพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ทองถ่ิน และประเทศ 

12. พัฒนาการสอนรายวิชาใหสามารถปลูกฝงทัศนคติและจิตอาสาในการพัฒนาทองถ่ิน 

13. มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน Work Integrated Learning 

14. รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพในรูปแบบทวิภาคี 

15. สรางหรือพัฒนาแหลงเรียนรูในการผลิตบัณฑิตท่ี Active & Effective  

16. บูรณาการแหลงเรียนรูเพ่ือการผลิตบัณฑิตและใหบริการประชาชนไปดวย 

17. ปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด และโสตทัศนูปกรณเพ่ืออํานวยความ

สะดวกตอการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา 

18. คณะและสาขาวิชา ผลิตบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังดานสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

19. อาจารยทุกคนมีสวนในการปลูกฝงนักศึกษาใหมีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง

เขมแข็ง มีอาชีพมีงานทํา เปนพลเมืองดีมีวินัย ตามพระบรมราโชบาย โดยสอดแทรกในหลักสูตร 

20. เชิญผูมีประสบการณตรงจากทุกภาคสวนมาเปนวิทยากร 

21. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย เชน E-learning การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู

จากชุมชน เปนตน และกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะการเรียนรู ทักษะการคิดวิเคราะห และ

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

22. จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนําเพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพ

แข็งแรงรูแพ  รูชนะ  รูอภัย และมีบุคลิกภาพท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระดับบริหารจัดการ 

กลยุทธ 

1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกแกบัณฑิต และผูมาติดตอขอใช

บริการ ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 

2. พัฒนาการใหบริการผานระบบดิจิทัล เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และ

เสียคาใชจายนอยลง เพ่ือใหการบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย โปรงใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน

สูงสุด 
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3. พัฒนาระบบนิเวศนของมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ลดการใชกระดาษ โดยมุงเนนการใช

ดิจิทัลทดแทน เพ่ือประหยัดงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ระบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การใชจายงบประมาณท่ีมีผลสัมฤทธิ์และคุมคาตอการลงทุน 

6. สงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพเพ่ือ

พัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี 

7. เพ่ิมบทบาทการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน

และการวิจัย กับการพัฒนาทองถ่ินและการสรางผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

8. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางประสิทธิผลตาม

วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

9. ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลระบบการเงินงบประมาณ และระบบ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ 

1. ใหความสําคัญกับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. ใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี ท้ังดานการบริหาร 

3.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการและวิชาชีพ คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยตามแผนพัฒนาบุคลากร 

4.  สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถและสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

5.  สงเสริมบุคลากรเปนคนดี มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

6.  สงเสริมบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ตาม

ความรูความสามารถและศักยภาพอยางเต็มท่ี 

7.  ใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือนํามหาวิทยาลัยเขาสูสังคมแหงอนาคต 

8.  พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญใหทันสมัย 

9.  ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย

อินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 

10. ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวนมาบูรณาการการทํางานรวมกับชุมชนและภาคี

ตางๆ 

11. ขยายความรวมมือกับหนวยงาน สถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
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12. จัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

13. พัฒนาเครือขายในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

14. ใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

15. ใหทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

16. ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศตางๆใหทันสมัย สอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป และ

สอดคลองกับสากลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและขจัดปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการ 

17. สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และปลูกฝงให

เปนคานิยมรวมขององคกร 

18. ใหผูบริหาร อาจารย และบุคลากรทุกระดับ ยึดถือและปฏิบัติตาม กฎหมาย ขอบังคับ ขอเท็จจริง 

มติ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด  ยึดหลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และ

หลักมุงเนนฉันทามติ 
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การวิเคราะหผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและผลศักยภาพองคกรตาม

จุดเนนเชิงยุทธศาสตร ในกลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน  โดยมีตัวชี้วัดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Performance indicators) มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

1) รอยละการไดงานทําในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต (Percentage of Graduates Employed in  

the Region) 

2) การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี  (Area  Based  Development) 

3) การมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน พ้ืนท่ี หรือภูมิภาค (Non-Age Group 

Participation) 

4) ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม (Green/Sustainability) 

ตัวช้ีวัดศักยภาพองคกร (Potential indicators)  มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

1) ความสอดคลองของหลักสูตร  (Curriculum Alignment) 

2) การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค (Research/Service in Region) 

3) การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

4) การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมใน

พ้ืนท่ี  (Integrated Government Budget) 

 

 จากผลการประเมินตนเองท้ังดานศักยภาพองคกร (Potential indicators) และดานผลการดําเนินงาน 

(Performance indicators)  พบวา  

ในดานผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีตอบสนอง

ตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน  มหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ีและภูมิภาค มีผลงานทางวิชาการท่ีสามารถแกไขปญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี   เปดโอกาสใหชุมชน 

ปราชญชุมชน ผูใชบัณฑิต องคกรหนวยงานในพ้ืนท่ีไดมีโอกาสในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน แสดงใหเห็นถึง

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีภูมิภาคท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนในพ้ืนท่ีภูมิภาค มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

ชุมชนลังคมในพ้ืนท่ี มุงจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดจากแหลงสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  โดยมีสิ่งท่ีควรพัฒนาคือการมีงานทําในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคของบัณฑิต ควรมีสัดสวน

ในการมีงานทําของบัณฑิตในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคท่ีดูแลรับผิดชอบมากข้ึน อันจะเปนการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของชุมนและสังคมมากยิ่งข้ึน  และมหาวิทยาลัยควรผลักดันใหมีผลการจัดอันดับตาม Time Higher 

Education ท่ีดี 
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 ในดานศักยภาพองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการใหบริการวิชาการ การอนุรักษและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการแกไขปญหาและ

สรางความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชนในพ้ืนท่ี  มีความสามารถในการแกไขปญหาและสรางความเขมแข็งใหกับ

สังคมและชุมชนในพ้ืนท่ี โดยบุคคล ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ในพ้ืนท่ีมีสวนรวม 

จากการวิเคราะหผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะ

ใหความสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหการมีงานทําของบัณฑิตในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคท่ีดูแลรับผิดชอบมากข้ึน อันจะเปน

การผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมนและสังคมมากยิ่งข้ึน  และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะ

ผลักดันใหมหาวิทยาลัยไดรับการจัดอันดับตาม Time Higher Education ในอันดับท่ีดีข้ึนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 71 

 

การกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับเปาประสงค ยุทธศาสตร และแผนงานภายใตยุทธศาสตร อววน. และ

กิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

 

เปาหมายของแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สอดคลองกับเปาประสงค ยุทธศาสตร และ

แผนงานภายใตยุทธศาสตร อววน. และกิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  ไดแก 

1. พัฒนาและยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัดจังหวัด

สมุทรปราการ  

2. พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนและผูประกอบการรายใหม  กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 

3. พัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรหมแดน 

4. ผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ 

5. ปฏิรูปหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนรู ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ

การเรียนการสอน 

6. ปฏิรูปงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ปฏิรูประบบบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

เปาหมายการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย จะสอดคลองกับเปาประสงคภายใตยุทธศาสตร อววน. ท่ีมี

เปาหมายใหคนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง  ประเทศไทยมีเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และสอดคลองกับแผนงาน

ภายใตยุทธศาสตร อววน. ท่ีจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ 

IDEs เพ่ือยกระดับรายได ความสามารถในการแขงขัน และการพ่ึงพาตนเอง  พัฒนาความพรอมและโอกาสของคน

ทุกชวงวัย มุงขจัดความยากจน และลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู และ

การเขาถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาล พัฒนาเมืองนาอยูท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน 

และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสูทุกภูมิภาค ขับเคลื่อนการวิจัยข้ันแนวหนา พลิกโฉมระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต พลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหเปนเลิศตามบทบาทการสรางกําลังคน การสรางองคความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนท่ีและประเทศ พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเปนศูนยกลางกําลังคนระดับสูง  

รายละเอียดของเปาประสงค ยุทธศาสตร และแผนงานภายใตยุทธศาสตร อววน. ดังตอไปนี้ 

 

เปาประสงคภายใตยุทธศาสตร อววน.  

1. คนไทยมีสมรรถนะและทักษะสูง เพียงพอในการพลิกโฉมประเทศใหยกระดับความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

 



ห น า  | 72 

 

2. เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแขงขันดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ิม

ความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก และพ่ึงพาตนเองได ยั่งยืน พรอมสูอนาคต 

3. สังคมไทย มีการพัฒนาอยางยั่งยืนสามารถแกปญหาทาทายของสังคมและสิ่งแวดลอม ปรับตัวไดทัน

ตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

ยุทธศาสตรและแผนงานภายใตยุทธศาสตร อววน. 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค ใหมี 

                   ความสามารถในการแขงขัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถแกปญหา 

                   ทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับข้ันแนวหนาท่ีกาวหนา 

                   ล้ํายุคเพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากําลังคนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยใหเปนฐานรากขับเคลื่อน 

                   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน 

                   ล้ํายุคเพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต 

 

แผนงานภายใตยุทธศาสตร อววน. 

แผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 ท่ีเก่ียวของกับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แผนงานท่ี 1.5  พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs และ IDEs 

เพ่ือยกระดับรายได ความสามารถในการแขงขัน และการพ่ึงพาตนเอง 

โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีจะดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 1 

ของ อววน. ไดแก  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิด

และหลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ)  

3. โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน 
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แผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 ท่ีเก่ียวของกับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แผนงานท่ี 2.1  พัฒนาความพรอมและโอกาสของคนทุกชวงวัย และพัฒนาระบบสําคัญของสังคมเพ่ือ

รองรับสังคมสูงวัย 

แผนงานท่ี 2.3  มุงขจัดความยากจน และลดชองวางของการเขาถึงโอกาสดานการพัฒนาอาชีพ 

การศึกษาเรียนรู และการเขาถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

แผนงานท่ี 2.4  มุงพัฒนาสังคมคุณธรรม แกไขปญหาคอรรัปชั่น และเสริมสรางธรรมาภิบาล 

แผนงานท่ี 2.5  พัฒนาเมืองนาอยูท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ทองถ่ิน และกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจและสังคมสูทุกภูมิภาค 

โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีจะดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 

ของ อววน. ไดแก 

1. โครงการปฏริูปดานการบริหารบุคลากร 

2. โครงการปฏริูปดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 

3. โครงการปฏิรูปดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

4. โครงการปฏริูปดานระบบธรรมาภิบาล 

 

แผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 ท่ีเก่ียวของกับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แผนงานท่ี 3.1  ขับเคลื่อนการวิจัยข้ันแนวหนาท่ีสรางองคความรูใหมดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร ศิลปกรรมศาสตร และเทคโนโลยีข้ันแนวหนา รวมท้ังการประยุกตใชและพัฒนาตอยอด 

โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีจะดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 3 

ของ อววน. ไดแก  

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค  

แผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 ท่ีเก่ียวของกับแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แผนงานท่ี 4.1  พลิกโฉมระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหประเทศไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอ

ตามเปาหมายยุทธศาสตรและการพัฒนาแหงอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม 

แผนงานท่ี 4.2  พลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหเปนเลิศตามบทบาทการสรางกําลังคน การสรางองคความรู 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนท่ีและประเทศ 

แผนงานท่ี 4.3  พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/หนวยงานดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหตอบโจทย 

เปาหมายยุทธศาสตรของประเทศและสามารถเทียงเคียงระดับนานาชาติ 
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แผนงานท่ี 4.4  พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเปนศูนยกลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 

และศูนยกลางการเรียนรู (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงศาสตรโลกตะวันออก 

โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีจะดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนงานภายใตยุทธศาสตรท่ี 4 

ของ อววน. ไดแก  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิด

และหลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ)  

3. โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน 

4. โครงการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

และ 12 กลุมอุตสาหกรรม 

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค  

กิจกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ไดแก เทคโนโลยีและระบบแวดลอม สําหรับการ

เพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหมและเนนประสิทธิภาพการเรียนรูในสถานการณโรคระบาดของ COVID-19 

การพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางของกลุมสถาบันอุดมศึกษา เชน หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ หลักสูตร

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน การ Upskill/Reskill คนในวัยทํางาน 

โดยเนนความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนตัวตั้งและเสริมดวยการทํางานรวมกับพันธมิตรท่ีเก่ียวของ การ

พัฒนาวิธีการเรียนรูของนิสิต นักศึกษา เชน active learning และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ไดแก การพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) อาจารย 

เพ่ือตอบสนองตอการเรียนในศตวรรษท่ี 21 การจางผูเชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก ท้ังแบบเต็มเวลา (Full-time) 

และไมเต็มเวลา (Adjunct & Visiting Scholar) ทุนบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral 

Fellows) และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 3 : ความเปนนานาชาติ  ไดแก การสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับโลก  

ในกลุมท่ีเก่ียวของท่ีเปนรูปธรรมในลักษณะ strategic partner มีรายละเอียดความรวมมือท่ีชัดเจน โดย

สถาบันอุดมศึกษาควรระบุสถาบันอุดมศึกษาและกิจกรรมความรวมมือท่ีสอดคลองกับทิศทางและจุดเนนของ

สถาบันอุดมศึกษาและประเทศ เชน การวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา หลักสูตรรวม เปนตน 

ทุนการศึกษาใหประเทศในกลุมท่ีขาดแคลน เชน ASEAN เปนตน เพ่ือดึงนิสิต นักศึกษาระดับมันสมองจากท่ัวโลก
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มาเรียน และศึกษาวิจัยในประเทศไทย การจัดประชุมวิชาการระดับโลกท่ีสามารถดึงนักวิจัยท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก

ใหเขารวมได และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  ไดแก ระบบการบริหารและจัดการทรัพยสินทาง

ปญญาเพ่ือขับเคลื่อนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน การผลักดันศูนยวิจัยใหสูระดับโลก เชน การดึงดูดนักวิจัย

ระดับโลกมารวมงาน การสงเสริมใหแสวงหาทุนวิจัยระดับนานาชาติ และกิจกรรมความรวมมือกับสถาบันวิจัยชั้น

นําระดับโลก ระบบบริหารกลุมวิจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมยุทธศาสตรและจุดเนนสถาบันอุดมศึกษา 

โดยสอดคลองกับระบบทุนวิจัยงบประมาณแผนดินท่ีจัดสรรเปน block grant และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 5 : การสรางแพลทฟอรมความรวมมือ ไดแก การสรางเครือขายกับหนวยงาน/เอกชน/

ชุมชนตามกลุมยุทธศาสตรและจุดเนนสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะจตุรภาคี การรวมกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายหรือทิศทางของประเทศท้ังการสรางความเปนเลิศและกําลังคนท่ีรวมกัน และอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของ   
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การวิเคราะหโอกาสประสบความสําเร็จและความเส่ียง 

  

โอกาสประสบความสําเร็จ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีประวัติศาสตร และชื่อเสียงมานาน 

2. การเติบโตและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ มีมาโดย

ลําดับ 

3. มีความสามารถในการจัดการศึกษา และพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีสนองความ

ตองการของผูเรียนและชุมชนทองถ่ิน 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี เปนทําเลท่ีตั้งของภาคอุตสาหกรรม  

เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ  

5. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและไดรับการรับรอง

มาตรฐานหลักสูตรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

6. มีคณะและสาขาวิชาเปดสอนท่ีหลากหลาย 

7. มีบุคลากรท่ีมีความเปนครู มีความสามารถในการถายทอดองคความรู 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการแบงพ้ืนท่ีความรับผิดชอบกันดูแลอยางชัดเจน  

9. สามารถเนนการพัฒนาชุมชนเมืองท่ีเปนพ้ืนท่ีชายขอบของเมืองหลวงซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในความ

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

10. การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน สามารถพัฒนาไดท้ังมิติเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดลอม และการศึกษา

ตลอดชีวิต 

11. มีการฝกวิชาชีพและปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครูในหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตรผลิต

ครูท่ีมีคุณภาพ  

12. มีความสามารถในการบูรณาการทรัพยากรบุคคลจากทุกภาคสวนท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา   

13. มีการทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ ภาคบริการ  ในเชิงรายสาขาและ

เชิงพ้ืนท่ี   

14. ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ ภาคบริการ  ตองการท่ีจะเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  
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15. จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีลดลง สงผลใหตัวปอนเขาสูอุดมศึกษามีแนวโนมลดลง จําเปนท่ีจะตอง

ปรับตัวเองเพ่ือพัฒนาวัยแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ ภาคบริการ 

16. ทุกหลักสูตรสาขาไดรับการรับรองวาผานเกณฑมาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม  หลักสูตรสาขาท่ีเปนวิชาชีพ ไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพ 

17. สถานการณดานการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณคงคลังท่ีมีความม่ันคงใน

ระดับหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยสนับสนุนในการนําเงินออกมาใชเพ่ือพัฒนาเพ่ิมมูลคา 

18. มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการบริหาร การเรียนการสอน และการพัฒนาทองถ่ิน มี

เครือขาย UniNet ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ีเชื่อมโยงท้ัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรงุเทพมหานครและสมุทรปราการ กับมหาวิทยาลัยท้ังในแต

ตางประเทศ   

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาคารอุตสาหกรรมบริการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมไฟฟา เปนสถานฝกประสบการณ  มีครุภัณฑพรอมในสาขา  

20. อาจารยประจําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิม

มากข้ึน 

21. มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะสรรหาอาจารยประจําในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของ

ประเทศและคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีเปนศักยภาพ 

22. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอและการ

ทําผลงานทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ท่ีเปนศักยภาพและท่ีมีความจําเปน 

23. มีนโยบายและงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาดานการวิจัย ท้ังการตีพิมพ เผยแพรงานวิจัย 

การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

24. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ เปนการดําเนิน

โครงการภายใตแนวคิดและหลักการทํางานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program 

ภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานรวมท้ังงบประมาณ 
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25. โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) มีงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดท่ีสามารถบูรณา

การรวมกันได 

 

ความเส่ียง 

1. สถานการณโรคระบาดโควิด 19  

2. สถานการณการเมืองเปลี่ยนแปลง 

3. กฎหมาย ระเบียบของราชการ ไมเอ้ือตอการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา 

4. รายไดของของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมจะลดลง  โดยสวนใหญมาจากการจัดการศึกษา  รายไดท่ีมา

จากการวิจัย การบริการวิชาการยังมีนอย 

5. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ตองใหบุคลากรท้ังองคกร เขาในการพลิกโฉม

สถาบันอุดมศึกษาอยางจริงจัง 

6. จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนมลดลง 

7. แมวาอาจารยประจําจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  

แตก็ยังเปนสัดสวนท่ีต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกระทรวง

การอุดมศึกษา เทคโนโลยี วิจยัและนวัตกรรม 

8. งานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีมีการตีพิมพ เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการสวนใหญจะมี 

Impact Factor ไมสูง    

9. หนวยงานตาง ๆ มีผลงานแสดงถึงความชํานาญงานจํานวนมาก แตขาดการจัดการองคความรูท่ี

ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

10. กรณีท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนไมเปนไปตามแผน มหาวิทยาลัยจะตองแสวงหาแหลงทุน

สนับสนุนเพ่ือการดําเนินการโครงการ หรือลดคาเปาหมายในการดําเนินการ  
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แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ป  

 แผนปฏิบัติการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรา 45 

(3)  จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังตอไปนี้  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น 

โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยภาคอุตสาหกรรม 

จังหวัดสมุทรปราการ ภายใตแนวคิดและหลักการทํางาน

แบบ PPP : Private & Public Partnership Program 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ไดแก การ

พัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) คนในวัยทํางาน และยกระดับ

ทักษะและขีดความสามารถของกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม

ในจังหวัดสมุทรปราการ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน   

• พัฒนากลุมทักษะดานการทํางาน/การผลิต (Hard 

Skills) 

• พัฒนากลุมทักษะดานการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ท้ัง

ผูรวมงาน/ลูกคา (Soft Skills) 

• พัฒนากลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Skills) 

• พัฒนากลุมทักษะดานการจัดการชีวิต (Life Skills) 

4.5000 
ลานบาท 

4.5000 
ลานบาท 

4.5000 
ลานบาท 

4.5000 
ลานบาท 

4.5000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 5 : การสรางแพลทฟอรมความรวมมือ ไดแก การ

สรางเครือขายกับหนวยงาน/เอกชน ตามกลุมยุทธศาสตรและ

จุดเนนมหาวิทยาลัย ในลักษณะจตุรภาคี การรวมกลุม

มหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายหรือทิศทางของประเทศ

ท้ังการสรางความเปนเลิศและกําลังคนท่ีรวมกัน และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับผิดชอบดานโครงสราง

พ้ืนฐาน สถานท่ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิค

การสอน คณาจารยผูสอน และการบริหารจัดการ 

• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและ

นวัตกรรมสนับสนุนในดานนโยบาย ผลักดันใหเกิดการ

รวมมือกันระหวางภาครัฐกับเอกชน ตลอดจนการ

ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

• สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ หอการคาสมุทรปราการ 

พาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ การทองเท่ียวจังหวัด

สมุทรปราการ สมาคมผูท่ีเกษียณอายุและคลังสมอง

ในจังหวัดสมุทรปราการ  สนับสนุนวิทยากรใหความรู  

และสนับสนุนการดําเนินโครงการ  

• สถานประกอบการ/โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

สถานประกอบการโรงแรม บริษัทนําเท่ียวในกลุม

จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนวิทยากรใหความรู 

สถานท่ีเพ่ือพัฒนาทักษะทางเทคนิค และสนับสนุน

การดําเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี  โดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี   

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ไดแก 

เทคโนโลยีและระบบแวดลอมสําหรับการเพ่ิมคุณภาพการเรียน

การสอนสมัยใหม   การพัฒนาหลักสูตรตามทิศทางของกลุม

มหาวิทยาลัย เชนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม หรือหลักสูตร

พัฒนาบุคลากรในทอง ถ่ิน โดย เนนความเขมแข็งของ

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

มหาวิทยาลัยเปนตัวตั้งและเสริมดวยการทํางานรวมกับ

พันธมิตรท่ีเ ก่ียวของ  การพัฒนาวิธีการเรียนรูของนิสิต 

นักศึกษา เชน active learning  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ไดแก การ

พัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) อาจารย เพ่ือตอบสนองตอ

การเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการ Upskill/Reskill คนในวัย

ทํางาน  การจางผูเชี่ยวชาญการวิจัยระดับโลก ท้ังแบบเต็ม

เวลา (Full-time) และไมเต็มเวลา (Adjunct & Visiting 

Scholar) ทุนบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

(Postdoctoral Fellows) และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

• พัฒนาดานการเปนผูประกอบการทองถ่ินและการ

บริหารจัดการ 

• พัฒนาดานการบริหารจัดการทองเท่ียวชุมชน 

• พัฒนาดานสื่อเทคโนโลยี 

• พัฒนาการออกแบบเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑสินคา

ชุมชน 

• พัฒนาดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร 

• พัฒนาดานภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.5000 
ลานบาท 

3.5000 
ลานบาท 

3.5000 
ลานบาท 

3.5000 
ลานบาท 

3.5000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 5 : การสรางแพลทฟอรมความรวมมือ ไดแก การ

สรางเครือขายกับหนวยงาน/เอกชน ตามกลุมยุทธศาสตรและ

จุดเนนมหาวิทยาลัย ในลักษณะจตุรภาคี  การรวมกลุม

มหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายหรือทิศทางของประเทศ

ท้ังการสรางความเปนเลิศและกําลังคนท่ีรวมกัน และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

• พั ฒ น า ชุ ม ช น จั ง ห วั ด (ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ

สมุทรปราการ) กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  กรม

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 

0.5000 
ลานบาท 
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ส ง เสริมการ เกษตร  หอการค าจั งหวั ด 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) พาณิชยจังหวัด 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ) อุตสาหกรรม

จังหวัด  (กรุ ง เทพมหานครและสมุทรปราการ) 

ส า ธ า รณ สุ ข จั ง ห วั ด  ( ก รุ ง เ ท พม หา นค รแ ล ะ

สมุทรปราการ) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย การ

ท อ ง เ ท่ี ย ว จั ง ห วั ด  ( ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ

สมุทรปราการ) วัฒนธรรมจังหวัด (กรุงเทพมหานคร

และสมุทรปราการ) สถานประกอบการ โรงแรม 

บริ ษัทนํ า เ ท่ียว ในกลุ มจั งหวัด  สมาคม

ภาษาตางประเทศเพ่ือการอาชีพในธุรกิจทองเท่ียว 

รวมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และใชหลักสูตรระยะสั้น 

สนับสนุนวิทยากรในการใหความรูและวิทยากรท่ี

ปรึกษา 

• ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล (ออมสิน/ธ.ก.ส./SMEs) 

ใหสินเชื่อสําหรับผูเขารับการพัฒนา 

โครงการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรม        

ไรพรมแดน 

10.0000 
ลานบาท 

10.0000 
ลานบาท 

10.0000 
ลานบาท 

10.0000 
ลานบาท 

10.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 1: การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยเนน

หลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตพันธุใหมท่ีมีสมรรถนะสูงพรอมเขาสูโลก

ของการทํางาน เปนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน (Cooperative and Work Integrated Education: 

CWIE) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาน

ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน และชุมชน ระบบการเรียน

การสอนท่ีรวมกันจัดทําหลักสูตรระหวางสถาบันอุดมศึกษา

และภาคอุตสาหกรรมท่ีมีองคความรูในสาขาวิชาชีพดาน       

โลจิสติกสเพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเกิดผลลัพธการ

เรียนรูตามความตองการ (Joint Industry University 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Course) ลักษณะการเรียนการสอน แบบ Go To See  

บัณฑิตจะไดพบไดเรียนรู ไดสัมผัส ไดฝกทักษะและฝงตัวใน

สถานประกอบการเปนการจัดการการศึกษากับการทํางานให

เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองผูเรียนและสังคมไดอยางเหมาะสมและ

สอดคลองกับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลง สงผลทําใหผูเรียนได

คนพบตัวเอง และมุงเฉพาะดานในสวนงานท่ีตนเองเลือก 

รวมท้ังผูประกอบการไดมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ คัดกรอง

และเพาะบมบัณฑิตใหเกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญ โดย

บัณฑิตจะจบการศึกษาเร็วข้ึนและเขาสูการทํางานในสถาน

ประกอบการท่ีทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเรียนกับ

มหาวิทยาลัย 2 ปและฝงตัวอีก 1 ปครึ่ง และทดลองงานเพ่ือ

บรรจุในตําแหนงท่ีตางฝายไดคัดเลือกงานและตําแหนงตั้งแต

แรกภายใตกรอบความรวมมือทางวิชาการของการผลิตบัณฑิต

ใหสถานประกอบการ หลักสูตรนี้ บัณฑิต ผูท่ีสนใจตอยอดทาง

การศึกษา สามารถเขาศึกษาตอในรูปแบบ Non degree , 

Credit-bank Re- skill และ Up-skill  จําแนกเปน หลักสูตร

ประเภท degree 1 หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น non-degree 

จํานวน 13 หลักสูตร   หลักสูตรบังคับเฉพาะทาง (Specialty 

Of Curriculum In Dangerous Goods Regulations)        

5 หลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร การสราง

เสริมและการเคลื่อนยายบุคลากรศักยภาพสูงเพ่ือชวยสราง

ความเขมแข็งใหกับภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ไดแก 

Domestic & International Academic & Research 

Mobility ,Talent Mobility และ Mobile learning 

• พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหแกบัณฑิต 

• พัฒนาทักษะผูประกอบการทองถ่ินและวิสาหกิจ

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ชุมชน 

• พัฒนาดานเทคโนโลยีแบบไรรอยตอ 

• พัฒนาดาน e D-TECH ระหวางอาเซ่ียน 

กิจกรรมท่ี 3 : ความเปนนานาชาติ สรางความรวมมือในดาน 

eD-TECH ระหวางอาเซียน กับมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 

มหาวิทยาลัยคุนหมิน มหาวิทยาลัยเกาสง มหาวิทยาลัยเมียน

เจียน และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในอาเซียน ทําความรวมมือทาง

วิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาดานโลจิสติกส ครูผูสอน โดยใช

วิธีการเรียนการสอนผานระบบ Exchange For Teacher Or 

Student ใชวิธีการเรียนสอนแบบ REAL -TIME  และ จัดการ

เรียนสอน แบบ Personalized ใหกับนักศึกษา เปนรายบุคคล 

แกปญหาการเรียนเปนรายบุคคลแบบ real-time โดยจัดให

ครูผูสอนเปน Career Coach และ รวมออกแบบกับภาค

วิศวกรรมเครื่องกล ของมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ผลิต  AI 

ชวยสอน ในการเก็บขอมูลนักศึกษาเปนรายบุคคลเปน  Big 

Data ไวใน Block Chain สวนงานเฉพาะ  เพ่ือชวยสงเสริม

การเรียนรูและพัฒนาการ นักศึกษาในกลุมประเทศท่ีมี

ทรัพยากรไมแตกตางกัน ซ่ึงการรวมกลุมกันเชนนี้ ทําใหเกิด

การใชทรัพยากรรวมกัน และลดอัตราภาวะนักศึกษาเขาศึกษา

นอยไดเปนอยางมาก และประหยัดเวลา ไดใชครูผูสอนท่ีมี

ความสามารถไดเต็มท่ีและกอเกิดการพัฒนาทักษะระหวาง

นักศึกษาและครูผูสอนระหวางประเทศ One World One 

Teacher 

3.0000 
ลานบาท 

30000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

3.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 5 : การสรางแพลทฟอรมความรวมมือ ขยายผล

หลักสูตรรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังใน

และระหวางประเทศ เชน   

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

• สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาทางอากาศ (IATA)  

• สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ  

• สมาคมผูรับจัดการขนสงวัตถุอันตราย  

• สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย   

• สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย 

โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสรางองคความรู นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ และงานสรางสรรค 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 4 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  ไดแกการ

พัฒนาระบบบริหารกลุมวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตามกลุม

ยุทธศาสตรและจุดเนนมหาวิทยาลัย  การสงเสริมศักยภาพ

ดานการวิจัยองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงาน

สรางสรรคสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน ขับเคลื่อนการ

นําผลงานวิจัยองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงาน

สรางสรรคไปใชประโยชน 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการ

ของประเทศ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ 12 กลุม

อุตสาหกรรม 

11.0000 
ลานบาท 

14.0000 
ลานบาท 

19.0000 
ลานบาท 

22.0000 
ลานบาท 

23.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  จะผลิต

กําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ 

ดําเนินการปฏิรูปหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนรู  ปรับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการเรียน

การสอน ไดแก เทคโนโลยีและระบบแวดลอม สําหรับการเพ่ิม

คุณภาพการเรียนการสอนสมัยใหมและเนนประสิทธิภาพการ

เรียนรูในสถานการณโรคระบาดของ COVID-19 การพัฒนา

หลักสูตรตามทิศทางของกลุมสถาบันอุดมศึกษา เชน หลักสูตร

ท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใน

อุตสาหกรรม หรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน การ 

Upskill/Reskill คนในวัยทํางาน โดยเนนความเขมแข็งของ

สถาบันอุดมศึกษาเปนตัวต้ังและเสริมดวยการทํางานรวมกับ

พันธมิตรท่ี เ ก่ียวของ การพัฒนาวิธีการเรียนรูของนิสิต 

นักศึกษา เชน active learning และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.4000 
ลานบาท 

5.6000 
ลานบาท 

7.6000 
ลานบาท 

8.8000 
ลานบาท 

9.2000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ไดแก การ

พัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) อาจารย เพ่ือตอบสนองตอ

การเรียนในศตวรรษท่ี 21 การจางผูเชี่ยวชาญการวิจัยระดับ

โลก ท้ังแบบเต็มเวลา (Full-time) และไมเต็มเวลา (Adjunct 

& Visiting Scholar) ทุนบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญา

เอก (Postdoctoral Fellows) และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.4000 
ลานบาท 

5.6000 
ลานบาท 

7.6000 
ลานบาท 

8.8000 
ลานบาท 

9.2000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 5 : การสรางแพลทฟอรมความรวมมือ ไดแก การ

สร า ง เครื อข าย กับหนวยงาน/ เอกชน/ชุมชนตามกลุ ม

ยุทธศาสตรและจุดเนนสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะจตุรภาคี 

2.20000 
ลานบาท 

2.8000 
ลานบาท 

3.8000 
ลานบาท 

4.4000 
ลานบาท 

4.6000 
ลานบาท 
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

การรวมกลุมสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนเปาหมายหรือ

ทิศทางของประเทศท้ังการสรางความเปนเลิศและกําลังคนท่ี

รวมกัน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ   

• สาขาวิชาดานพัฒนาบุคลากรและการศึกษา      

o คณิตศาสตร      

o วิทยาศาสตรท่ัวไป      

o ภาษาไทย      

o ภาษาอังกฤษ      

o สังคมศึกษา      

o คอมพิวเตอรศกึษา      

o การศึกษาปฐมวัย      

o พลศึกษา      

o นาฏศิลปและการแสดง      

• สาขาวิชาดานดิจิทัล      

o ออกแบบดิจิทัล      

o การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล      

o การจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต      

o วิทยาการคอมพิวเตอร      

o เทคโนโลยีดิจิทัล      

• สาขาวิชาดานการบินและโลจิสติกส      

o การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจาย

สินคา 

     

o การจัดการขนสงและโลจิสติกส 

 

     

 



ห น า  | 88 

 

โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

• สาขาวิชาดานการแพทยครบวงจร      

o การจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ      

o การจัดการงานบริการสถานพยาบาล      

• สาขาวิชาดานยานยนตแหงอนาคต      

o วิศวกรรมการจัดการระบบราง      

     ๐   การจัดการบนสถานีระบบราง      

• สาขาวิชาดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ      

o วิศวกรรมไฟฟา      

• สาขาวิชาดานการทองเท่ียวกลุมผูมีรายไดสูงและการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

     

o อุตสาหกรรมบริการ      

• สาขาวิชาดานอาหารแหงอนาคต      

o คหกรรมศาสตร      

โครงการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการ

ของประเทศ สาขาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี

สนองตอบและตอบโจทยตามแผน อววน. 

 2.0000 
ลานบาท 

2.0000 
ลานบาท 

2.0000 
ลานบาท 

2.0000 
ลานบาท 

o ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร      

o ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการปฏิรูปดานการบริหารบุคลากร 2.0000 
ลานบาท 

2.0000 
ลานบาท 

2.0000 
ลานบาท 

2.0000 
ลานบาท 

2.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 1 : ปรับปรุงกรอบภาระงานของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ใหเอ้ือตอการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย (ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน) 

     

กิจกรรมท่ี 2 : ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังของบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ใหเอ้ือตอการพลิกโฉม

มหาวิทยาลัย (มีขนาดเล็ก เหมาะสมกับภารกิจ) 

     

กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ินของบุคลากรสายวิชาการ  

     

กิจกรรมท่ี 4 : พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ  

     

กิจกรรมท่ี 5 : พัฒนาระดับคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ       
กิจกรรมท่ี 6 : พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในสายวิชาชีพ

ของบุคลากรสายวิชาการ 

     

กิจกรรมท่ี 6 : พัฒนาปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากร   

ท้ังองคกร ท้ังในสวนของการบริหาร วิชาการ และการปฏิบัติ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  

     

โครงการปฏิรูปดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ 5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 1 : ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

ดานแผน ระบบการเงินและงบประมาณ ใหเอ้ือตอสังคม

อนาคต 

     

กิจกรรมท่ี 2 : ผลักดันทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยในการใช

งานเทคโนโลยีดิจิทัล เขาสูสังคมแหงอนาคต  
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โครงการ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการปฏิรูปดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

1.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 1 : ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ให

ทันสมัย เอ้ือตอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย 

     

โครงการปฏิรูปดานระบบธรรมาภิบาล 10.0000 
ลานบาท 

10.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

5.0000 
ลานบาท 

กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

     

กิจกรรมท่ี 2 : สงเสริมใหสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร อาจารย 

บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษา ยึดถือและปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ท่ีกําหนดดวยหลักธรรมาภิบาล 

     

กิจกรรมท่ี 3 : สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายใน

และตางประเทศ 

     

กิจกรรมท่ี 4 : ใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     

กิจกรรมท่ี 5 : ปรับปรุงระบบภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมของ

มหาวิทยาลัยใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

พัฒนาชุมชนทองถ่ิน  

     

กิจกรรมท่ี 6 : ปรับปรุงประสิทธิภาพและเสถียรภาพการ

ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายอินเตอรเน็ต

ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการติดตามและประเมินผล 

การกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีกองนโยบายและแผนเปนฝายเลขานุการ         

ใชกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1. Plan  มีแผนการดําเนินงาน หนวยงาน/ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ  

2. Do  หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยทราบเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป  

3. Check ผูบริหารมหาวิทยาลัย หัวหนาหนวยงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูลตามท่ีรายงาน  กอง

นโยบายและแผนทําการติดตามและประเมินผล รวบรวมในภาพรวมมหาวิทยาลัย  

4. Act นําผลท่ีไดไปปรับปรุงวางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือนํามาใชทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัยในปตอๆไป 
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สวนท่ี 3 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 

เปาหมายการดําเนินการในระยะ 5 ป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะมุงสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน และชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคหรือประโยชน
รวมกัน  การเปนแหลงเรียนรูถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และการให

ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  โดยมีเปาหมายดังตอไปนี้ 
1. พัฒนาและยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัด

สมุทรปราการ 

2. พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนและผูประกอบการรายใหม  กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 

3. พัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรหมแดน 

4. ผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ 

5. ปฏิรูปหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนรู ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ

การเรียนการสอน 

6. ปฏิรูปงานวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ปฏิรูประบบบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแก ดานการบริหารบุคลากร  ดานแผน 

ระบบการเงินและงบประมาณ  ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ  และดานระบบธรรมาภิบาล 
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เปาหมายท่ี 1  พัฒนาและยกระดับทักษะและขีดความสามารถของกําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม จังหวัด

สมุทรปราการ 

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับทักษะและขีดความสามารถ 

คน 500 500 500 500 500 

แรงงานภาคอุตสาหกรรมท่ีไดรับการพัฒนาฯ มีทักษะท่ีจําเปน

สําหรับการใชชีวิตและทํางานในโลกยุคใหม     

รอยละ 80 80 80 80 80 

หลักสูตรกลุมทักษะดานการทํางาน การผลิต การบริการ (Hard 

Skills)  

ทักษะ 7 7 7 7 7 

หลักสูตรกลุมทักษะดานการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ท้ังผูรวมงาน

และลูกคา (Soft Skills)  

ทักษะ 25 25 25 25 25 

หลักสูตรกลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skills)  ทักษะ 7 7 7 7 7 

หลักสูตรกลุมทักษะดานการจัดการชีวิต (Life Skills)  ทักษะ 11 11 11 11 11 

กลุมพนักงานระดับตนท่ีไดรับการพัฒนาฯ มีการพัฒนาทักษะ

ใหเกิดความรูความเขาใจ 

รอยละ 80 80 80 80 80 

กลุมพนักงานระดับกลางท่ีไดรับการพัฒนาฯ มีการพัฒนาทักษะ

ใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติและนําไปประยุกตใช

ในการทํางานได 

รอยละ 85 85 85 85 85 

กลุมพนักงานระดับผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาฯ สามารถนํา

ความรูไปเพ่ิมพูนทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน เพ่ิม

มูลคาใหกับองคกร  

รอยละ 90 90 90 90 90 

กลุมพนักงานระดับผูบริหารระดับสูงท่ีไดรับการพัฒนาฯ 

สามารถนําความรูไปเพ่ิมพูนทักษะในการบริหารจัดการ การ

วางแผน เพ่ิมมูลคาใหกับองคกร นําไปพัฒนาตอยอดใหเกิด

ประโยชน 

รอยละ 95 95 95 95 95 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลติภาพสูงข้ึน รอยละ 5 5 5 5 5 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 2 2 2 2 

จํานวนหนวยงานภาคอุตสาหกรรมท่ีรวมลงนามบันทึกความ

เขาใจ 

หนวยงาน 50 50 60 60 70 
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เปาหมายท่ี 2  พัฒนาวิสาหกิจเริ่มตนและผูประกอบการรายใหม  กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ 

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จํานวนกลุมวิสาหกิจเริ่มตน กลุมวิสาหกิจชุมชนรายใหมท่ีไดรับ

การพัฒนา 

กลุม 5 5 5 5 5 

จํานวนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP 

กลุมวิสาหกิจชุมชนรายใหมท่ีไดรับการพัฒนา 

คน 500 500 500 500 500 

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP กลุม

วิสาหกิจชุมชนรายใหม ในพ้ืนท่ีชายขอบของเมืองหลวง ไดรับ

การพัฒนาไมนอยกวา 

รอยละ 25 25 25 25 25 

ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ OTOP กลุม

วิสาหกิจชุมชนรายใหม มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 10 15 15 20 

หลักสูตรระยะสั้นดานการเปนผูประกอบการทองถ่ินและการ

บริหารจัดการ 

หลักสตูร 5 5 5 5 5 

หลักสูตรระยะสั้นดานการบริหารจัดการทองเท่ียวชุมชน หลักสตูร 3 3 3 3 3 

หลักสูตรระยะสั้นดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

วิสาหกิจชุมชน   

หลักสตูร 2 2 2 2 2 

หลักสูตรระยะสั้นดานพัฒนาการออกแบบเพ่ือยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชนสินคา 

หลักสตูร 4 4 4 4 4 

หลักสูตรระยะสั้นดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร หลักสตูร 4 4 4 4 4 

หลักสูตรระยะสั้นดานภาษาและเทคโนโลยีดิจิตัลสําหรับ

วิสาหกิจชุมชน 

หลักสตูร 2 2 2 2 2 

จํานวนหลักสูตรระยะสั้น ครอบคลุม 6 ดาน หลักสตูร 20 20 20 20 20 

รอยละของอาจารยท่ีมีสวนในการพัฒนากลุมวิสาหกิจเริ่มตน 

กลุมวิสาหกิจชุมชนรายใหม 

รอยละ 10 10 15 15 20 

รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการศาสตรกับการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษาในการพัฒนากลุม

วิสาหกิจเริ่มตน กลุมวิสาหกิจชุมชนรายใหม 

หลักสตูร 5 5 8 8 10 
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เปาหมายท่ี 3  พัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรหมแดน 

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

พัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน  ศูนย 1 1 1 1 1 
จํานวนหลักสูตรประเภท degree  หลักสตูร 1 1 1 1 1 
จํานวนหลักสูตรระยะสั้น non-degree  หลักสตูร 13 13 13 13 13 
จํานวนหลักสูตรบังคับเฉพาะทาง (Specialty Of Curriculum 

In Dangerous Goods Regulations) 

หลักสตูร 5 5 5 5 5 

พัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน/

ทองถ่ิน มีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได เพ่ิมข้ึน 

โครงการ 10 10 10 10 10 

ผลิตผลงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี และพัฒนานวัตกรรมดานโลจิสติกส 

เพ่ิมข้ึน 

โครงการ 2 2 2 2 2 

มีการบูรณาการศาสตรองคความรูในการเรียนการสอน รอยละ 50 50 50 50 50 
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เปาหมายท่ี 4  ผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ   และ 

เปาหมายท่ี 5  ปฏิรูปหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนรู ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ

การเรียนการสอน 

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

จํานวนหลักสูตรท่ีผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ

ตองการของประเทศท่ีผานความเห็นชอบของกระทรวง อว. ตอ

จํานวนหลักสูตรตามแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุร ี

รอยละ 50 55 60 65 70 

รอยละการไดงานในพ้ืนท่ีหรือประกอบอาชีพหลังสําเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ในพ้ืนท่ีท่ีสถาบันอุดมศึกษาได

รับผิดชอบดูแล 

รอยละ 60 65 70 75 80 

สัดสวนจํานวนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศตอหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละ 100 100 100 100 100 

สัดสวนจํานวนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหชุมชน ปราชญชุมชน 

ผูใชบัณฑิต องคกร/หนวยงานในพ้ืนท่ี      ไดมีโอกาสกําหนด

ทิศทางการดําเนินงานในการสอน การบริหาร  

รอยละ 100 100 100 100 100 

สัดสวนจํานวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรวมกับการ

ทํางานในพ้ืนท่ี 

รอยละ 50 50 60 60 80 

สัดสวนจํานวนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน

ทองถ่ินตอจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

รอยละ 100 100 100 100 100 

สัดสวนจํานวนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี รอยละ 100 100 100 100 100 
การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม รอยละ 75 75 80 80 85 

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 42 44 46 50 

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 35 38 42 45 50 
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เปาหมายท่ี 6  ปฏิรูปงานวิจยั สรางองคความรู นวัตกรรม และยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ปรับปรุงหลักสูตรอบรมนักวิจัย หลักสตูร 5 5 5 5 5 

ปรับปรุงคูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้ง 1 1 1 1 1 

ปรับปรุงระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้ง 1 1 1 1 1 

ปรับปรุงระเบียบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ครั้ง 1 1 1 1 1 

ปรับปรุงคูมือระบบบริหารจัดการงานวิจัย คูมือ 1 1 1 1 1 

ปรับปรุงประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้ง 2 2 2 2 2 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)/ หนวยงานเครือขาย ครั้ง >2 >2 >2 >2 >2 

การเขารวมประชุมวิชาการรวมกับหนวยงานเครือขาย/จํานวน

เครือขาย 

ครั้ง 10 10 10 10 10 

เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตออาจารย

ประจําและนักวิจัย 

บาท 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย เรื่อง 100 100 100 100 100 
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินท่ีนําไปใชประโยชน 

เรื่อง 25 25 25 25 25 

ผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เรื่อง 20 20 20 20 20 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีถูกนําไปใชสรางมูลคาเชิงพาณิชย เรื่อง 1 1 1 1 1 
ผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสรางสรรคท่ีเสนอขอจดทะเบียนอนุ

สิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

เรื่อง 1 1 1 1 1 

จํานวนชุมชนท่ีนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน 

ชุมชน 20 20 20 20 20 

โครงการ วิจัยด านการพัฒนากําลังคนและสถาบันด าน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

• พัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเพ่ิมกําลังการผลิต 

(Productivity) ดวยเทคโนโลยี 

• พัฒนาบุคลากรวัยทํางานใหมีทักษะใหม สามารถปรับตัว

จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบ

ธุรกิจอยางฉับพลัน (disruption) 

• สงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีความเขาใจและทักษะพ้ืนฐาน

เรื่อง 15 15 15 15 15 
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 ตัวชี้วัด  หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ดาน AI 

• ดานการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู  

โครงการวิจัยดานยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนา

อยางยั่งยืนสามารถแกไขปญหาทายทาย  

• การนําขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน  

• วิจัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีชวยเหลือการดํารงชีวิต 

(Assisted living)  

• วิจัยขามศาสตรท่ีสรางและปฏิบัติการรวมกับสังคม  

เรื่อง 10 10 10 10 10 

โครงการวิจัยดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม  

• สรางมูลคาเพ่ิมจากงานวิจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรม

เปาหมาย BCG 

• พัฒนา local startup 

• พัฒนาเทคโนโลยีใหผูประกอบการ/ชุมชนทองถ่ิน 

เรื่อง 4 4 4 4 4 

โครงการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจสรางคุณคา เศรษฐกิจ

สรางสรรค  

• พัฒนานวัตกรรมชุมชน Smart SMEs 

• พัฒนา Smart City      

เรื่อง 4 4 4 4 4 
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เปาหมายท่ี 7  ปฏิรูประบบบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดแก ดานการบริหารบุคลากร  ดานแผน 

ระบบการเงินและงบประมาณ  ดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ  และดานระบบธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัด  หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ในประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

อันดับ 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 

ผลการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลการจัดอันดับในดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัย อันดับ >401

ของโลก 
ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น 

รอยละของโครงการท่ีมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ

บริหารและการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

รอยละ 50 60 70 80 90 

รอยละของรายวิชาท่ีมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

รอยละ 60 70 80 90 100 

บุคลากรไดรับการพัฒนา รอยละ 100 100 100 100 100 
พัฒนาบุคลากรดานการปรับ Mindset  โครงการ 10 10 10 10 10 
พัฒนาบุคลากรดานการสอนแบบ Active Learning โครงการ 4 4 4 4 4 
พัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร โครงการ 4 4 4 4 4 
พัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอรและดิจิทัล โครงการ 4 4 4 4 4 
สัดสวนจํานวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชน

และสังคมในพ้ืนท่ี รวมถึงเงินท่ีมาจากการบริจาคของชุมชนใน

พ้ืนท่ี 

รอยละ 30 30 40 40 50 

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 42 44 46 50 

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 35 38 42 45 50 

จํานวนเครือขายความรวมมือและพันธมิตรทางวิชาการเพ่ือให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

หนวยงาน 5 5 5 5 5 

มีการปรับปรุงระบบแผนงาน การเงินและงบประมาณเปน

ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

โมดลู 10 10    

มีการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และ

กฎเกณฑ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีคลองตัว โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

ฉบับ 50 50 50 50 50 

มีการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยสีารสนเทศใหเอ้ือตอการบรหิาร 

การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาทองถ่ิน ตอพ้ืนท่ี

ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 50 60 70 80 90 
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ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)  

ผลผลิต (Output) 

1. เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคธุรกิจ ภาคโลจิสติกส 

2. เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสมุทรปราการ 

3. เกิดการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเชิงพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

(กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ)  

4. เกิดการทักษะวิชาชีพ ศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ของประชาชนในทองถ่ิน 

ผูประกอบการ พนักงาน บุคคลท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ี 

5. เกิดการใหบริการดานองคความรู นวัตกรรม แกชุมชนทองถ่ินในการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 

learning) จํานวน 6 ดาน ไดแก  

1) ดานการเปนผูประกอบการทองถ่ินและการบริหารจัดการ  

2) ดานการบริหารจัดการทองเท่ียวชุมชน  

3) ดานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน    

4) ดานพัฒนาการออกแบบเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนสินคา OTOP   

5) ดานการแปรรูปและผลิตภัณฑอาหาร  

6) ดานภาษาและเทคโนโลยีดิจทัิลสําหรับวิสาหกิจชุมชน  

5. เกิดหลักสูตรระยะสั้น สําหรับการ Reskill – Upskill  ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน

ทองถ่ินไมต่ํากวา จํานวน 50 หลักสูตร  

6. เกิดการพัฒนาศูนยโลจิสติกสอัจฉริยะและนวัตกรรมไรพรมแดน ท่ีเนนสรางองคความรู สูการ 

สรางนวัตกรรมแกชุมชนระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ โดยเนนการพัฒนาดานพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงาน ดานพัฒนาทักษะผูประกอบการทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชน  ดานเทคโนโลยีแบบไรรอยตอ ดาน eD-TECH 

ระหวางอาเซียน 

7. เพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาใหกับผูเรียน ท้ังในระบบและนอกระบบ 

8. บัณฑิตมีงานทําในพ้ืนท่ีหรือภูมิภาคเพ่ิมสูงข้ึน 

9. เกิดการใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปนในการแกไขปญหาและสราง

ความเขมแข็งใหกับสังคมและชุมชนในพ้ืนท่ีมากข้ึน   

10. เกิดการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมมากข้ึน   

11. เกิดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชนมากข้ึน 

12. เกิดผลงานวิชาการท่ีรับใชสังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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13. ผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบันอุดมศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพ้ืนท่ี 

ภูมิภาค 

14. มีเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีรวมถึงเงินท่ีมาจากการบริจาค

ของชุมชนในพ้ืนท่ีมากข้ึน 

 

ผลลัพธ (Outcome) 

1.  กําลังแรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคธุรกิจ ภาคโลจิสติกส มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง 

2.  บุคลากรในชุมชน/ทองถ่ิน มีองคความรูและทักษะสอดคลองตามความตองการหรือแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนในทองถ่ิน มีอาชีพ มีรายได และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง  

3. นักศึกษาไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา ตระหนักรูใน

ความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ินและรักถ่ินฐาน มีความรูและทักษะตาง ๆ และสามารถประยุกตใชในการแกไข

ปญหา และสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือชุมชนทองถ่ินได 

4. อาจารยและเจาหนาท่ี มีศักยภาพ มีองคความรูและทักษะสอดคลองตามความตองการหรือแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน และสามารถประยุกตใชในการแกไขปญหา และสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือชุมชนทองถ่ิน

ได 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน 

 

ผลกระทบ (Impact) 

1. ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคธุรกิจ ภาคโลจิสติกส ของประเทศเกิดการพัฒนา 

2. ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

3. เกิดการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

4. คนไทยมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  

5. เกิดการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. เกิดการสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคม  
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สวนท่ี 4 
ภาคผนวก 
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ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร (สิงหาคม 2564) 

ประเภท สายวิชาการ 

 

สายสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 

ขาราชการ 35 11 46 

พนักงานมหาวิทยาลัย 195 162 357 

พนักงานราชการ - 10 10 

ลกูจางประจํา - 12 12 

อาจารยอัตราจาง/ลกูจางชั่วคราว 29 40 69 

รวม 259 235 494 

 
 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร ตําแหนงทางวิชาการ และคณะ (สิงหาคม 2564) 

คณะ 
ขาราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย อ.อัตราจาง รวม

ท้ังสิ้น รศ. ผศ. อ. รวม ผศ. อ. รวม ผศ. อ. รวม 

ครุศาสตร 2 3 1 6 13 32 45 5 - 5 56 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 2 1 5 8 41 49 3 11 14 68 

วิทยาการจัดการ 1 7 4 12 13 40 53 - 3 3 68 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - 6 6 12 12 25 37 - - - 49 

รวม 5 18 12 35 46 149 195 8 14 22 241 
โรงเรียนสาธิต - - - - - 11 11 - 7 7 18 

รวมท้ังสิ้น 5 18 12 35 46 160 206 8 21 29 259 

หมายเหตุ  บุคลากรสายวิชาการท่ีสังกัดคณะ มีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 30.55 
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จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามระดับคุณวุฒิ (สิงหาคม 2564) 

คณะ 
ระดับคุณวุฒิ 

รวมท้ังสิ้น 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ครุศาสตร 19 37  56 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 16 47 5 68 

วิทยาการจัดการ 16 52  68 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  16 33  49 

รวม 67 169 5 241 

โรงเรียนสาธิต 1 1 16 18 

รวมท้ังสิ้น 68 170 21 259 
 

หมายเหตุ  บุคลากรสายวิชาการท่ีสังกัดคณะ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 27.80 
              คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เปนของอาจารยชาวตางประเทศและครโูรงเรียนสาธิต 
 

จํานวนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษท้ังหมด ในปการศึกษา 2564 

คณะ 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวมท้ังสิ้น 

กทม. สป. รวม กทม. สป. รวม กทม. สป. รวม 

ครุศาสตร 1,409 396 1,805      1,409 396 1,805 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,070 335 1,405 291 87 378 1,320 422 1,783 

วิทยาการจัดการ 1,334 910 2,244 1,584 1,503 3,087 2,918 2,413 5,331 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 467 334 801 169 434 603 636 768 1,404 

รวม 4,280 1,975 6,255 2,044 2,024 4,068 6,324 3,999 10,323 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ห น า  | 106 

 

   จํานวนนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา 2564  จําแนกตามคณะ/ปการศึกษา 

คณะ/ปการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

คณะครุศาสตร        
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู - - 3 2 150 130 285 

รวม - - 3 2 150 130 285 
คณะวิทยาการจัดการ        
 - บริหารธุรกิจ  ปริญญาโท 3 - - 12 5 6 26 

รวม 3 - - 12 5 6 26 
รวมทั้งสิ้น 3 - 3 14 155 136 311 

 
 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธติฯในปการศึกษา 2564  จําแนกตามระดับช้ัน 
ระดับชั้น จํานวน 

เนอสเซอรี่ 5 
อนุบาล 1 18 
อนุบาล 2 16 
อนุบาล 3 16 

รวมระดับอนุบาล 55 
ประถมศึกษาปท่ี 1 23 
ประถมศึกษาปท่ี 2 23 
ประถมศึกษาปท่ี 3 18 
ประถมศึกษาปท่ี 4 19 
ประถมศึกษาปท่ี 5 20 
ประถมศึกษาปท่ี 6 18 

รวมระดับประถม 121 
รวมท้ังสิ้น 176 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปการศึกษา 2564  

(ทุกหลักสูตรผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและรับทราบจาก อว.) 

 

1. คณะครุศาสตร 

(1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

(3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

(4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

(6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

(9) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

(3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล 

(4) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

(5) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป 

(6) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล 

(7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 

(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 

(10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ  
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(5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส 

     เพ่ือการกระจายสินคา 

(8) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล 

(9) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา 

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

(4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 
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งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2565 

เงินงบประมาณแผนดินปงบประมาณ พ.ศ.2560– 2565  จําแนกตามหมวดรายจาย 

 

ปงบประมาณ 

งบ 

บุคลากร 

งบ 

ดําเนินการ 

งบ 

ลงทุน 

งบ 

อุดหนุน 

งบ 

รายจายอ่ืน 

รวม 

 

เพ่ิม / 

ลด 

 

พ.ศ.2560 51,726,500 48,224,200 240,023,100 265,961,300 13,427,800 619,362,900 

เพ่ิมข้ึน 

11.43% 

พ.ศ.2561 56,265,600 47,775,100 261,478,400 287,890,100 13,361,500 666,770,700 

เพ่ิมข้ึน 

7.65 % 

พ.ศ.2562 53,086,100 43,921,400 112,733,800 164,298,800 33,808,200 407,848,300 

ลดลง 

38.83% 

พ.ศ.2563 48,496,200 

   

8,842,500 110,248,800 219,481,800 - 387,069,300 

ลดลง 

5.09% 

พ.ศ.2564 

           

44,027,500  

             

8,672,200  

        

162,255,700  

        

221,724,800  - 

        

436,680,200  

เพ่ิมข้ึน

12.82% 

พ.ศ.2565 

           

39,523,600  

             

8,722,100  

        

79,668,100  

        

218,639,800  - 

        

346,553,600  

ลดลง

20.64% 

 

เปรียบเทียบงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จัดสรรปงบ2563 จัดสรรปงบ2564 จัดสรรปงบ2565  

     งบประมาณรายได 178,294,900         166,314,300  152,421,500  

งบจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) 95,649,900           95,424,300  86,771,500  

งบจัดการศึกษาสําหรับภาคพิเศษ 71,951,000           58,950,000  53,350,000  

งบจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4,794,000            6,700,000  7,100,000  

งบจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ 5,900,000 5,240,000               5,200,000  

 

 










