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นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2561 

 การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                     
เป็นการจัดทํารายละเอียด วงเงิน และคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2561 โดยให้คณะ/วิทยาลัย               
แยกตามภาควิชาหรือสาขาวิชา เพ่ือจะต้องนํามาใช้ในการคํานวณต้นทุนรายสาขาวิชา และให้ความสําคัญกับงาน/
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561- 2564 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี    
พ.ศ. 2561-2564  ของมหาวิทยาลัยฯ การจัดทํางบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณเสริมงบประมาณแผ่นดินให้
นําไปใช้สําหรับรายการท่ีงบประมาณแผ่นดินได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินหรือเป็นกิจกรรม/โครงการเร่งด่วนท่ีไม่สามารถรอการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ท้ังน้ี
รายจ่ายใดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินก่อนเสมอ โดยกําหนดกรอบ
แนวทางในการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2561  ในภาพรวม และรายละเอียดในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานนําประเด็นเชิงนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางขับเคลื่อนไปใช้ในการจัดทําคําขอ
งบประมาณและนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ให้ความสําคัญกับงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561– 2564     

2. คณะ/วิทยาลัย ต้ังงบประมาณรายจ่าย โดยแยกตามภาควิชาหรือสาขาวิชา  เนื่องจากจะต้องนํามาใช้
ในการคํานวณต้นทุนรายสาขาวิชา 

3. ให้ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  โดยจัดงบประมาณในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี 

4. สนับสนุนให้มีการดําเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการ ตามกลุ่มหรือหมวด
วิชาชีพเฉพาะ  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วยและให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. ให้คณะ/วิทยาลัย  จัดโครงการให้สอดคล้องกับมิติทางด้าน Function / Agenda /Area base      
(5 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา) 

6. ให้ประเมินผลการดําเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม  ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีผลสัมฤทธ์ิมากน้อยเพียงใด  
สมควรปรับเปลี่ยนเพ่ิมหรือลดได้หรือไม่  โดยให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนแม่บทการพัฒนาในด้านต่างๆ 

7. การเสนอขอต้ังงบประมาณในหมวดต่างๆ  ให้ ดูความจําเป็นและประหยัดพร้อมเรียงลําดับ
ความสําคญัของแต่ละรายการในแต่ละหมวดรายจ่าย  

8. โครงการด้านการบริการทางวิชาการมีนโยบายให้หน่วยงานเสนอขอในงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก
ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการเพ่ิมศักยภาพการหารายได้โดยการพัฒนางาน
บริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมที่นํามาซ่ึงรายได้เพ่ือนําไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ
ต่อไป 

9. ควรพิจารณาและตรวจสอบสถานะภาพทางการเงินของหน่วยงาน  ให้มีการนําเงินท่ีได้รับ
นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  นํามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าท่ีสุดเพ่ือเตรียมการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับอย่างมีประสิทธิภาพ 



2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On) มีแนวทางในการพัฒนามุ่งเน้น              
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ท่ี มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์              
ในการทํางานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรการบริหาร
หลักสูตรและห้องปฏิบัติการ 

ประเด็นเชิงนโยบาย  
 1. การพัฒนาหลักสูตรเน้นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและเน้นการฝึกปฏิบัติ 
 3. พัฒนาผู้สอนให้มีทักษะและประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรม 
 4. การพัฒนาระบบบริการการศึกษาและความร่วมมือ 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน 
3. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 

 

แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ช่ัวโมงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

70:30  ด้านสังคมศาสตร์ 60:40 
2. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและ WIL 
3. พัฒนา Model การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  
4. ส่งเสริมการเขียน/ผลิตตําราวิชาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์เป็นส่ือการ

เรียนการสอน 
5. พัฒนาครภุัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
6. เพ่ิมทักษะทางสังคม (Soft Skills)  ภาษาอังกฤษ , IT , Activity Transcript 
7. พัฒนากระบวนการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 
8. วิจัยและนําเสนอรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ 
9. พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ (ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝังตัว

ในสถานประกอบการ) 
10. พัฒนาคู่มือและอบรมอาจารย์ผู้สอน 
11. จัดต้ัง Hands On Center :  HOC เพ่ือขับเคลื่อนและประสานงานกับ คณะ/วิทยาลัย 
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตนักปฏิบัติ 
13. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
14. ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
15. ระบบเผยแพร่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน 
 ผลผลิต  :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิต   : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 ผลผลิต  :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม (Research & Innovations) 

ประเด็นเชิงนโยบาย  
 1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย ในระดับสูง 
 2. ส่งเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรม 
 3. พัฒนานักวิจัยใหม่ 
 4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
 

กลยุทธ์ 
 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ   
  
แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย 

1. จัดระบบการช่วยเหลือและให้คําปรึกษา 
2. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการะดับนานาชาติ 
3. จัดทําวารสารวิชาการทุก CLUSTER หลัก 
4. จัดประกวดแขง่ขันโครงงาน นวัตกรรมนักศึกษาในทุกๆ CLUSTER 
5. ทําวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมหรือทําวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
6. พัฒนาและต่อยอดโครงงานของนักศึกษา 
7. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
8. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยี 
9. โครงการ ONE TEXT ONE RESEARCH 
10. พัฒนาคลินิกนักวิจัย 
11. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์รุ่นใหม่ 
12. นําโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัยและพัฒนา 

โครงงานนักศึกษาและต่อยอด 
13. ให้ความสําคัญกับ STUDENT  PROJECT 
14. สร้างพันมิตร และหาแหล่งทุน 
15. ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
16. พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล คลังปัญญาของมหาวิทยาลัย 
17. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการจากผลการดําเนินงานวิจัย  
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต 
  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 ผลผลิต    :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 ผลผลิต    :  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  3 การเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ  (Internationalization) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา             
ให้เป็นท่ียอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติภายใต้วิสัยทัศน์“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                 
เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพช้ันนําด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและ               
ก้าวสู่ระดับสากล” ซ่ึงนําไปสู่การกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย                 
สู่ความเป็นสากล (Internationalization) ดังน้ี 

ประเด็นเชิงนโยบาย  
 1. การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 2. พัฒนาทักษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 3. พัฒนาระบบการบริการและการสร้างการยอมรับ 
 4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ 

พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
 

                   แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย 
1. ทบทวน MOU หาพันธมิตรหลักในการดําเนินความร่วมมือเชิงลึก 
2. แลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ 
3. หลักสูตรนานาชาติการแลกเปลี่ยนนักศึกษาการฝึกอบรมระยะส้ัน  การเทียบโอนหลักสูตร 
4. การฝึกอบรม  สื่อสารการเรียนรู้ การใช้สื่อ e-learning 
5. ส่งเสริมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ 
6. บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
7. พัฒนากระบวนการและจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
8. จัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 
9. ปรับปรุงกฎระเบียบ  เพ่ือเอ้ือต่อบุคลากรต่างชาติและเพ่ิมสัดส่วนของบุคลากรต่างชาติ 
10. มีหน่วยงานในการบริการประสานงาน การดําเนินกิจกรรมกับต่างประเทศเช่น การเดินทาง

ต่างประเทศ 
11. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ 
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12. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ปรับปรุงอาคาร  หอพัก  ท่ีพัก  โรงแรม 
14. นําประเด็นการประเมินเพ่ือการจัดอันดับมาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าท่ีในการกํากับดูแล                
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยท่ีจะต้องทําหน้าท่ีบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผล            
ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

 

ประเด็นเชิงนโยบาย  
 1. ก้าวสู่องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 2. พัฒนาระบบบริหารการเงิน Financials Management และทรัพยากร 
 3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ปรับปรุงระบบโครงสร้างบริหารงานด้านต่างๆ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management  
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย 
1. สร้างเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
2. พัฒนาศักยภาพของการบริการวิชาการ 
3. สร้างความรับผิดชอบเป็นที่พ่ึงต่อสังคมและชุมชน 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบ ระเบียบบริหารทรัพยากร งบประมาณ งานคลัง 
7. พัฒนาระบบกองทุนพัฒนานักศึกษา  บุคลากร  การวิจัย 
8. เพ่ิมรายได้จากบริการวิชาการ และการจัดการทรัพย์สิน 
9. เพ่ิมรายได้จากการบริหารการเงิน 
10. สร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว 
11. ปรับปรุงระบบการสรรหา  คัดเลือกบุคลากร 
12. สร้างแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
13. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา 
14. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ระดับต้น กลาง  สูง 
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15. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  การจัดซ้ือจัดจ้าง 
16. จัดระบบการสนับสนุนกิจการของสภา 
17. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการประชุม 
18. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
19. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ  

   

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต 
  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต  :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิต  :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 ผลผลิต  :  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้   

 กลยุทธ์ 
  ลดความเล่ือมล้ําในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สังคม เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย 
1. พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถาน 

     ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน 
2. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา

ศักยภาพของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างอาชีพ เพ่ิมมูลค่าและ 

เพ่ิมความม่ังคั่ง ม่ันคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
  4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
  5. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ท่ีสนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงาน 
     วิชาการ 
  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินและส่ิงแวดล้อม   

 กลยุทธ์ 
  สร้างระบบและกลไกการทํานุ บํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  ภู มิปัญญาท้องถิ่น                  
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรม
ต่อสาธารณชน    
 

  แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย 
1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสํานึก การอนุรักษ์ศิลปะ 

และวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. กําหนดให้คณะวิชาพัฒนารายวิชาและสอดแทรกเน้ือหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. พัฒนาด้วยทรัพยากรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น  

Green University 
4. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
   5.  สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การแก้ไขปัญหาความยากจน  ลดความเหลื่อมลํ้า   
   และสร้างการเติบโตจากภายใน 

 ผลผลิต  :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 


