
นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  เป็นการจัดท ารายละเอียด วงเงิน และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  โดยน าประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และกลวิธีการ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ มาบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ  ซึ่งได้ก าหนดเป็นผลผลิตและโครงการไว้ โดยได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ผลผลิต/โครงการ 
ของส านักงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ประเด็นเชิงนโยบาย  
1.  บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต และความต้องการก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ  
2.  ก าลังคนมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.  ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
1. หลักสูตร 

1.1 จัดกลุ่มหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. หลักสูตรที่มีความเสี่ยงสูง 
  2. หลักสูตรที่มีการแข่งขันสูง 
  3. หลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ 
  4. หลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ อุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ส่งเสริมนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ชาติ 

  1. หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
  2. หลักสูตรดิจิทัล / Internet of Things 
  3. หลักสูตรวิศวกรรมระบบราง 
  4. หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน 



  5. หลักสูตรอุตสาหกรรมการบิน 
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องส าอางทางธรรมชาติ 
  7. หลักสูตร Biotechnology Agriculture 

8. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
1.4 ยกระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรบูรณาการเฉพาะทางเน้นการวิจัย 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active Learning เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ

ในการคิด  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรม
และทักษะการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาให ้สนับสนุน Competency Skills ประกอบด้วย 
Innovative Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill แ ล ะ  Entrepreneur 
Skill 

2.3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา 
2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง 

โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประกอบการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ 
ไปสู่นักศึกษา 

2.5 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ  และ
สมรรถนะของผู้เรียนและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ 

2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ Digital Content ด้วยระบบ On-Line 
3. พัฒนาอาจารย์ 

3.1 จัดตั้ง Smart Teacher Training Academy เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ
ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Finland Model ,CDIO, 
STEM, Innovative Teaching Model และ Meister Model 

3.2 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง  รองรับการผลิตก าลังคน
ตามความตอ้งการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ 

3.3 ส่ งเสริม ให้ อาจารย์มีประสบการณ์ การท างานในภาคอุตสาหกรรมหรือ 
สถานประกอบการ 

3.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต  
นักปฏิบัติฐานสมรรถนะ 

3.5 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการจากนวัตกรรมการเรียนการสอน 
4. พัฒนานักศึกษา 

4.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ 

4.2 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
 



4.3 พัฒนาความสามารถ ด้าน ICT ของนักศึกษาทุกคน และจัดทดสอบทักษะ ด้าน ICT  
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน และจัดทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.4 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน และจัดทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.5 เพ่ิมทักษะทางสังคมของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ในศตวรรษที่  21        
( Competency Skills, Creativity Skill, Critical Thinking Skill, Communication 
Skill, Collaboration Skill, Communication Technology Skills ) 

4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน าศักยภาพของตนเองมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน 
5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการชั้นสูง  รองรับการผลิตและ

พัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ 
5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติกิจกรรมหรือห้องปฏิบัตินวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นอกห้องเรียน 

(Working Space, Learning Space และ Fab. Lab.) 
5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพ่ือเป็นแหล่งปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา 
5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงน าไปสู่การเป็น 
Smart University  

5.5 สร้างสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็น
ผู้ประกอบการ 

6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
(จับคู่ความร่วมมือแต่ละกลุ่มหลักสูตร) 

6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

6.3 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Corporate University 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองคนไทยในศตวรรษท่ี 21 
7. Life Long Learning 

7.1 จัดตั้ง Life Long Learning Education Academy พัฒนา Work forces,  Active 
Aging ด้วยระบบ MOOCS และ Credit Bank 

7.2 พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการศึกษาในระบบ นอกระบบ และประสบการณ์จากการท างาน 



7.3 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ  Work Based Learning และการ 
Re-skill Labor ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ 

7.4 พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ Digital Transformation 
7.5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Life Long Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ (Massive Open 
Online Courses ,MOOCs) 

7.6 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Life Long Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ (Massive Open 
Online Courses ,MOOCs) 

 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ของส านักงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต   :    ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิต   :    ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โครงการ  :  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ประเด็นเชิงนโยบาย  
1. คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบาย

ของรัฐบาล 
3. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

สร้างมูลค่า / คุณค่าเพ่ิม 
4. มีศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ด้านการ-วิจัยของประเทศ  

4.1 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้าน Digital Economy 
4.2 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้าน Creative Economy 
4.3 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้าน Bio  Economy 
4.5  ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้าน Automation-Robot Technology 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
1.2 พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ท างานวิจัยส าเร็จตามเวลา 
1.3 พัฒนาระบบและปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 



1.4 พัฒนาระบบกลไกเพ่ือคุ้มครองปกป้องสิทธิของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในทุกด้าน 

1.5 ปรับปรุงระเบียบการด าเนินงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและ
คล่องตัว 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม ให้สามารถไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม  
(value Creation) 
2.1 พัฒนาผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและ 

ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
2.2 พัฒนาและส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพ่ิมและการ

แก้ปัญหาทางสังคม 
2.3 น าโจทย์จากภาคประกอบการ SME  OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัยพัฒนาโครงงาน

นักศึกษาและต่อยอด   
2.4 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้ งในระดับชาติ   

และนานาชาติ 
2.5 ส่งเสริมการน าผลงานไปเผยแพร่ในระดับประเทศและต่างประเทศ 
2.6 ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยข้ามสาขา และก าหนดแนวทางการรวมกลุ่ม     

เช่น คลัสเตอร์ 
2.7 ปรับเปลี่ยนโครงงาน (Project) ของบัณฑิตให้เป็น Research Based มากขึ้น 

3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
3.2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติและแหล่งทุน 
3.3 มุ่งเน้นงานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับรัฐ-เอกชน 
3.4 พัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กร ในต่างประเทศ เพ่ือรับบริการงานวิจัยกับ

บริษัทข้ามชาติมาลงทุนในประเทศไทย 
4. พัฒนารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 

4.1 แสวงหารายได้จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย ที่สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

4.2 น าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์ 
5. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

5.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 

5.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือเข้าสู่โครงการ ITAP และ Talent Mobility 

 

 



สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตาม ผลผลิต/โครงการ ของส านักงบประมาณ 
    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 ผลผลิต   :    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 โครงการ :    โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
ประเด็นเชิงนโยบาย  
 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 

1. ยกระดับงานวิชาการและวิจัยสู่นานาชาติ 
1.1 ผลักดันการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับ

มหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพ่ิมจ านวนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือใช้สื่อ
ที่เป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในสาขาที่เป็นความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในรูปของหลักสูตร Double Degree/Joint Degree 

1.4 พัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพและอาชีพร่วมในภูมิภาค AEC ให้เป็น AUN-QA 
1.5 บริการอบรมหลักสูตร Smart Teacher Model แก่กลุ่มประเทศอาเซียน 
1.6 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Certificate/ Diploma) ส าหรับชาวต่างชาติ เช่น หลักสูตร

ด้าน Eco-Tourism และ Hospitality ส าหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรอาหารไทย
ส าหรับชาวต่างชาติ  หลักสูตรวัฒนธรรมและศิลปะไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

1.7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และจัดพ้ืนที่
ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาและบุคลากร 

1.8 เพ่ิมสัดส่วนอาจารย์ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ และความ
ช านาญสูง มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมาท าวิจัย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.9 ส่ ง เส ริ ม ให้ ห ลั กสู ต รที่ มี ค วามพ ร้อม เข้ าสู่ ก ระบ วน การรับ รอ งม าตรฐาน 
จากหน่วยงานสากล 

2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร 
2.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนที่ ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
2.2 ยกระดับคุณภาพและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

 



3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 
3.1 จัดกิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวิจัย 
3.2 สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ   
3.3 น าประเด็นการประเมินเพ่ือการจัดอันดับมาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่

เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3.4 วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ International Ranking   

U – Multirank,  Asian University Ranking,   World University Ranking 
4. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม และให้บริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

4.1 จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล 
4.2 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติ 
4.3 พัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการนักศึกษาหรือการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มี

ความเป็นนานาชาติ 
4.4 พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัยส าหรับนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ เช่น  ที่พัก การให้ 

บริการข้อมูลข่าวสาร และการจัดตั้งหน่วย one stop service ส าหรับให้บริการ
ชาวต่างชาติ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการต่างๆ 

5. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  
5.1 พัฒนากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างประเทศที่มี MOU ร่วมกัน ให้มากขึ้น 
5.2 แสวงหานักศึกษาจากกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศต่างๆ เข้ามาศึกษาในหลักสูตร

นานาชาติให้มากขึ้น 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตาม ผลผลิต/โครงการ ของส านักงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต   :    ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิต   :    ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และ
เศรษฐกิจเมืองใหม่ 

               ประเด็นเชิงนโยบาย  
1. งานบริการวิชาการสามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

ความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน 
3. ยกระดับฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพให้กับประเทศ 

 



แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
1. พัฒนาพ้ืนที่ (Area based) ปทุมธานี  นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว 

ให้ยั่งยืนด้วย Social Engagement และ Smart City 
2. ก าหนดชุมชนเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดท าเป็นข้อตกลงมีความร่วมมือ

ทางวิชาการ/บริการวิชาการ 
3. สนับสนุนการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
4. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5. เพ่ิมขีดความสามารถและทักษะการท างานของประชากรวัยแรงงานร่วมกับ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ Area based 
ของมหาวิทยาลัย 

6. พัฒนาศูนย์ COE ให้มี Innovative technology Differentiate and Uniqueness 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม 

7. สนับสนุนการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือพัฒนางานวิจัยและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

8. ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณา
การสหสาขาวิชาของ มทร.ธัญบุรี 

9. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 
10. ให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญ  
11. สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนา

แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
12. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆระหว่างบุคลากรที่ท างานบริการ

วิชาการแก่  ชุมชน กับชาวบ้าน/ชุมชน/ ปราชญ์ชาวบ้าน 
13.ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์กลางการประสานงาน 

และเกิดการบูรณาการร่วมกันของคณะ/วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตาม ผลผลิต/โครงการ ของส านักงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต  :   ผลงานการให้บริการวิชาการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

               ประเด็นเชิงนโยบาย  
1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการเพิ่มคุณค่าเป็นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม  
2. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจใน

วัฒนธรรมไทย 
3. สร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 
1. พัฒนาแผนแม่บทด้านงานท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น 
3. สนับสนุนการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ 

และกิจกรรมนักศึกษา 
4. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรของมทร.ธัญบุรี ที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือ

พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพ่ิม 
6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละ

คณะ/วิทยาลัย 
7. ปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริม

เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตาม ผลผลิต/โครงการ ของส านักงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย4.0 และมหาวิทยาลัย       
ในก ากับ 
               ประเด็นเชิงนโยบาย  

1. เป็นองค์ที่มีสมรรถนะสูง และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
2. มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการพัฒนาใน

อนาคต 
3. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 

1. การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management) 
1.1 ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการบริหารเงินและสินทรัพย์ 
1.2 วางแผนการเงินการลงทุนให้เกิดรายได้และมูลค่าเพ่ิม 
1.3 วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กรปัจจุบันและอนาคต 
1.4 บริหารสินทรัพย์ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
1.5 บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน 
1.6 การบริหารหนี้จากการลงทุน (ถ้ามี) 

 

 



2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management) 
2.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เข้าสู่   

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 - ก าหนดมาตรการ การของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

- ก าหนดมาตรการการจัดสรรงบประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์ 
2.3 ก าหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงานจัดการศึกษาและมีรายได้บริหาร

การเงินเป็นรูปแบบ Profit Center 
2.4 พัฒนาเครื่องมือและกลไกติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ

และเป้าหมาย 
3. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน (Revenue & Asset Management) 

3.1 การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานจัดการทรัพย์สินให้มีสมรรถนะในการจัดหารายได้ 
3.2 การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินคงท่ี (Fix Asset) 
3.3 การพัฒนารายได้เชิงธุรกิจ 
3.4 การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
3.5 การพัฒนารายได้จากการจัดการศึกษา 
3.6 พัฒนารายได้จากศูนย์ COE 
3.7 เพ่ิมช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ 

4. การพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ (Rule & Regulation Management) 
4.1 ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายให้มีความคล่องตัว 
4.2 กระจายอ านาจการบริหารแก่หน่วยงานเพ่ือลดขั้นตอนการบริหาร 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Management) 
5.1 พัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเป็นทุนมนุษย์ (Human 

Capital) 
5.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ   
5.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 
5.4 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเตรียมเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่จะรับผิดชอบมหาวิทยาลัย

ในอนาคต 
5.5 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีบทบาทการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงใน

มิติต่างๆ  
5.6 พัฒ นาระบบการประ เมิ น ผลปฏิ บั ติ งานด้ วย  Performance Based 

Assessment  
5.7 สร้างระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การท างานแบบข้ามสายงาน 

(Cross Function) และการรวมกลุ่มการท างาน (Cluster) เพ่ือให้บุคลากรมี
ทักษะการท างานที่หลากหลาย (Multi-Tasking) 



5.8 พัฒนาแผนอัตราก าลังและจัดระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
และภาระหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (ให้เกิดความกระชับ  คล่องตัว  
เกลี่ยอัตราก าลังให้เหมาะสม ลดต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น เพ่ิมอัตราบรรจุแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว) 

5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และ
เป้าหมายขององค์กร 

6. การบริหารศูนย์ข้อมูลในการบริหารเพ่ือการตัดสินใจ (Data information Management) 
6.1 พัฒนาแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
6.2 พัฒนาข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
6.3 พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นข้อมูลกลางเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา 
6.4 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)  

7. การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร (Re-Structuring Management) 
7.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และภารกิจของหน่วยงานให้รองรับกับการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
7.2  พัฒนาจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือรองรับมหาวิทยาลัย 4.0 

1. สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning Academy) 
2. สถาบันฝึกอบรมครูมืออาชีพ (RMUTT Smart Teacher Training 

Academy) 
3. ศูนย์ Thai - Meister 
4. บัณฑิตวิทยาลัย 
5. ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
6. Innovation Knowledge Center 
7. ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเกษตร 
8. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
9. ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

8. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง – ขนาดย่อม (SMEs Development 
Training Academy) การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 
8.1 พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ท่ีโดดเด่นของ

องค์กร 
8.2 Right Sizing ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม (นักศึกษาในระบบ 20,000   

Workforce (Credit Bank) 5,000 คน 
9. การพัฒนาเข้าสู่ Green University 

9.1 จัดท าแผนแม่บท Green University และด าเนินงานเข้าสู่เป้าหมายตามแผน
แม่บท 

9.2 บริหารจัดการด้านพลังงาน  



10.การปรับปรุงสถานภาพองค์กรเข้าสู่มหาวิทยาลัยในก ากับ (Re-Organization 
Management) 
10.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
10.2 พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือเอ้ือต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
10.3 พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตาม ผลผลิต/โครงการ ของส านักงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต   :    ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิต   :    ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของรัฐบาล  

  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดท าขึ้นให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 -2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน          
(พ.ศ.2558-2573)  กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่งคงแห่งชาติ     
(พ.ศ.2558-2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอ่ืนๆ รวมทั้งได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ  โดยค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความมี เหตุผล  และการที่ภูมิคุ้มกันที่ ดี              
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศท่ีมีความม่ังคง ประชาชนมีความ
มั่งค่ังอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของประเทศ  โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. น าแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มา
ก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้สามารถแสดงความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. น ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และก าหนด
นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่มีการระบุพ้ืนที่ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้อง
ด าเนินการไว้ให้ชัดเจน 



4. ก าหนดยุทธศาสตร์ชี้น าเพ่ือเป็นทิศทางการด าเนินการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ระดับภาค  ไว้ใน
เอกสารประกอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการ
เสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พ้ืนที่ อย่างเหมาะสม  และส านักงบประมาณ
ประมาณใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ที่มีการบูรณาการงบประมาณ          
เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่ระดับ
ภาคท่ีมีความสอดคล้องกันต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ก าหนดไว้                

6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

อย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและรายการค่าด าเนินการ

ภาครัฐ 


