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คาํนํา 
แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ. 2557 – 2560) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส อุปสรรค ทางการเงิน และนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปา 

ประสงค กลยุทธ ซึ่งมีตัวชี้วัดคาเปาหมายชัดเจน สอดคลองแผนกลยุทธทางการเงนิ (พ.ศ. 2557 – 2560) 

แผนกลยุทธทางการเงิน (พ.ศ. 2557 – 2560) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จะเปนแนวทางเพื่อใชปฏิบัติงานเพื่อเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเปน

การพัฒนาความรูสูสังคมตามปรัชญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุงเนนการพัฒนากําลังคน ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ เสริมสราง ทุนมนุษยที่มีมูลคาเพ่ิมใหกับ

ประเทศไทยและภูมิภาค 

 

 

แผนกการเงิน 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

         มหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

ประวัติความเปนมา 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุ รี  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรีสาขาคหกรรม -

ศาสตร  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)  เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดรับปริญญา “คหกรรมศาสตร

บัณฑิต”  หรือ “คศ.บ.” ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บตอทาย 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเปนนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ

วันที่ 15 กันยายน 2531 และเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2548 

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนคณะหนึ่งใน 10 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี เริ่มเปดทําการสอนตามลําดับดังนี้ 

ป พ.ศ. 2518 

เปดสอนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ป ที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต และวิทยาเขตชุมพรเขตร

อุดมศักดิ์ มีวิชาเอกท่ีเปดสอนคือ 

 ผาและเครื่องแตงกาย 

 อาหารและโภชนาการ 

            คหกรรมศาสตรศึกษา มี 4 สาขา คือ 

          1.  คหกรรมศาสตรศึกษา – ผาและเครื่องแตงกาย 

          2.  คหกรรมศาสตรศึกษา – อาหารและโภชนาการ 

          3.  คหกรรมศาสตรศึกษา – คหกรรมศาสตรทั่วไป  

          4.  คหกรรมศาสตรศึกษา  – อตุสาหกรรมเครื่องแตงกาย 

ป พ.ศ. 2519 

ยายที่ทําการของคณะฯ ไปอยูในบริเวณวิทยาเขตพระนครใต 

ป พ.ศ. 2524 

ยายที่ทําการของคณะฯ ไปอยูในบริเวณวิทยาเขตจักรพงษภูวนาถป พ.ศ. 2535 

ยายที่ทําการของคณะฯ ไปอยูที่ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
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ป พ.ศ. 2536 

คณะคหกรรมศาสตร ขยายการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป โดยรับนักศึกษาที่จบระดับ ปวช. 

สาขาคหกรรมศาสตร หรือเทียบเทา (ม. 6 ทุกสาย) โดยเรียนที่ วิทยาเขต 2 ป และเรียนที่คณะฯ อีก 2 ป โดย

ทําการเปดสอนในสาขาวิชาดังนี้ 

            1.  ผาและเครื่องแตงกาย มี   4 สาขา   คือ 

                        1.1   ผาและเครื่องแตงกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 

                 เรียนที่วิทยาเขตพระนครใต 2 ป ปที่ 1 – ปที่ 2 

                        1.2   ผาและเครื่องแตงกาย – ออกแบบแฟชั่น  

                  เรียนที่วิทยาเขตโชติเวช 2 ป ปที่ 1 – ปที่ 2 

                        1.3   ผาและเครื่องแตงกาย – ธุรกิจเสื้อผา 

                  เรียนที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ  2 ป ปที่ 1 – ปที่ 2 

            2.  อาหารและโภชนาการ– ธุรกิจอาหาร เรียนที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2 ป ปที่ 1 – ปที่ 2 

            3.  คหกรรมศาสตรศึกษา– ธุรกิจงานประดิษฐ  เรียนที่วิทยาเขตโชติเวช 2 ป ปที่ 1 – ปที 2 

            4.  พัฒนาการครอบครัวและเด็ก เรียนที่วิทยาเขตพระนครใต 2 ป ปที่ 1 – ปที่ 2 

ป พ.ศ. 2542 

คณะคหกรรมศาสตรเปดสอนหลักสูตร 4 ป และ 2 ป โดยเรียนที่คณะฯ ทั้ง 4 ป  หลักสูตร 4 ป เปดสอน 6 

สาขา คือ 

            1.   ผาและเครื่องแตงกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย 

            2.   ผาและเครื่องแตงกาย – ออกแบบแฟชั่น 

            3.   อาหารและโภชนาการ 

            4.   อาหารและโภชนาการ – ธุรกิจอาหาร 

            5.   คหกรรมศาสตรทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ 

            6.   พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 

        หลักสูตร 2 ป เปดสอน 4 สาขา คือ 

            1. ผาและเครื่องแตงกาย 

            2. อาหารและโภชนาการ 

            3. คหกรรมศาสตรศึกษา – คหกรรมศาสตรทั่วไป 

            4. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 

ป พ.ศ. 2550   

คณะคหกรรมศาสตรไดเปลี่ยนชื่อใหม เปน “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร” โดยทําการเปดสอนหลักสูตร 4 

ป และหลักสูตรเทียบโอน โดยแบงเปน 3 สาขาวิชา คือ 

            1. สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

            2. อาหารและโภชนาการ 

            3. คหกรรมศาสตร 
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ปรัชญา (Philosophy) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุงเนนการพัฒนากําลังคน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใหมีทักษะความชํานาญดานวิชาชีพ เสริมสราง ทุนมนุษยที่มีมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศไทยและภูมิภาค 

ปณิทาน (Determination) 

 มุงมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คานิยมองคกร (Core values) 

1. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

2. ซื่อสัตยและรับผิดชอบ 

3. โปรงใสและตรวจสอบได 

4. ไมเลือกปฏิบัติ 

5. มุงภักดีตอองคกร 

มุงสูการเปน “SMART” University 

 SMART  = เกง ฉลาด ปราดเปรื่อง คลองแคลว นําสมัย 

 S-Strong = แข็งแกรงดานบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี 

 M-Modern = ทันสมัยดานเทคโนโลยีและแขงขันไดในระดับสากล 

 A-Agile  = คลองแคลว ปราดเปรียว วองไว จิ๋วแตแจว 

R-Reform = ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของ 

                        ผูรับบริการ 

T-Trust  = ไดรับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน 

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 

1. วัฒนธรรมมุงผลงาน (Result Based Culture) 

2. วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture) 

3. วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture) 

4. วัฒนธรรมมุงเรียนรูและปรับตัว (Learning & Adaptive Culture) 

อัตลักษณ (Identity) 

 บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

 มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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วิสัยทัศน (Vision) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับประเทศและกาวสูระดับสากล 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยางมี

คุณภาพ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค สูการผลิตเชิงพาณิชยและการถายทอด

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. ใหบริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สูการเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขัน 

4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงใหสนองตอสิทธิประโยชนบนพื้นฐานความสุข

และความกาวหนา 

6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได เพื่อเอื้อตอ

นโยบายหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานสังคมศาสตร สรางคนดี คน

เกงใหเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในระดับสากล 

2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปใชประโยชนและ

ชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองคความรู 

4. การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม 

5. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเกง และเตรียมความพรอมในการ

เปนผูนํา 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของมหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 

1. บัณฑิตมีความรูความสามารถ สอดคลองกับอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”และมี

คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม เปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

3. ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ ยกระดับความเข็มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยนื 
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4. มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอม ที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน 

5. บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ มีความสุขในการทํางาน บนฐานสมรรถนะของ

บุคลากร เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมดานผลงานใหเกิดข้ึนกับองคกร 

6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 

กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands – on 

2. สงเสริมความรวมมือกับภาคผลิต สภาบันการศึกษา องคกรของรัฐบาล และเอกชน 

3. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนเกงและเปนคนดี 

4. พัฒนาสูความเปนสากล (Internationalization) 

5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่สามารถนําไปใชประโยชนตอสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีสวนในการ

พัฒนาประเทศ 

6. ลดความเลื่อมล้ําในสังคมดวยการใหการบริการวิชาการทางวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและ

สังคมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย และภูมิปญญาทองถิ่น 

7. สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม

เพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพรกิจกรรมตอ

สารณชน 

8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย 

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม : Modern Management 

กลวิธี / มาตรการ 

1. จัดตั้งศูนยพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on Center : HoC) 

2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี 

3. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของแตละกลุมสาขาวิชาทั้ง 4 กลุม คือ 

กลุมผลิต กลุมบริการ/สังคม กลุมเกษตร และกลุมสรางสรรค 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษาฝกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝงตัวของ

อาจารย 

5. อบรมอาจารยในเรื่องรูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ และขอปฏิบัติใน

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถวน 

6. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ที่ เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรรวมกับภาค

ประกอบการ 

7. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมทั้งโครงการและรายวิชา ใหตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรวมกับ

ภาคประกอบการ 
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8. พัฒนาระบบฐานขอมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรวมกับ

ภาคประกอบการ 

9. สนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ หองปฏิบัติการที่สามารถสรางทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนโดย

สามารถเขาไปใชไดทั้งเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

10. พัฒนาเกณฑการเลือกสถานประกอบการ การสงนักศึกษาและอาจารยไปยังสถานประกอบการ 

11. ฝกอบรมพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการใหเขาใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

12. เผยแพรกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหนวยงานภายนอก 

13. รวมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

14. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

15. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม 

16. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานดานวิชาการ 

17. จัดทํา Activities Transcript สงเริมใหนักเรียนทํากิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะท่ีสมบูรณ 

18. พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหการชวยเหลือและสนับสนุนใหนักศึกษาประสบความสําเร็จ

ในการศึกษา 

19. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ด ี

20. เชิดชูเกียรติคนดี คนเกง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีดวยการใหทุนความประพฤติดีหรือ

เรียนดี 

21. พัฒนาระบบเครือขายศิษยเกาใหเข็มแข็ง เพื่อสรางผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน มีสวน

รวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 

22. สรางแรงจูงใจสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของ

มหาวิทยาลัย 

23. ทบทวน MOU จัดระดับ กลุมความรวมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดําเนินความรวมมือเชิง

ลึก 

24. สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศในดานตางๆ เชน Visiting Professor นักวิจัย

อาสาสมัคร 

25. สงเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝกอบรมระยะสั้นการ

เทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพื่อนักศึกษาตางชาติ 

26. พัฒนาบุคลากร อาจารย ใหมีทักษะการใชภาษาตางประเทศโดยการฝกอบรม สื่อการเรียนรูการ

ใชสื่อ e-Learning 

27. สงเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝกอบรมตางประเทศ และประเทศเพื่อนบานเพื่อความ

เขาใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ตางกัน 

28. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสงผลงานประกวดระดับนานาชาติ 

29. นําประเด็ฯการประเมินเพื่อการจัดอันดับ Ranking มาศึกษาวิเคราะหและใชเปนแนวทางที่

เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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30. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เปนไปตามมาตรฐานการจัดประชุม

นานาชาต ิ

31. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อตอการเขามาทํางานของบุคลากรชาวตางชาติ เพื่อสัดสวนของ

บุคลากรที่เปนชาวตางชาติ 

32. มีหนวยงานในการบริการ ประสานงาน การดําเนินกิจกรรมกับตางประเทศ เชนการเดินทาง

ตางประเทศ การปฐมนิเทศนักศึกษานักศึกษาตางชาติ การตออายุ การออกหนังสือเดินทาง 

33. พัฒนาระบบฐานขอมูลชาวตางชาติที่เขามาทํากิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย 

34. ปรับปรุงระบบบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปฯมาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนที่บริการ One 

Network Environments 

35. ปรับปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรมใหมีความเหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา ผูเชี่ยวชาญ

ชาวตางชาติ 

36. สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจัยที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม หรือทําวิจัยรวมกับภาครัฐ

และเอกชน 

37. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

38. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาและสนับสนุนการทําวิจัย 

39. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีใหเชื่อมโยงกับภาคประกอบการ ชุมขน และนําปญหาใชในการวิจัยและ

สรางนวัตกรรมใหตรงกับความตองการ 

40. สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยลนวัตกรรม โดยการจัดระบบการชวยเหลือและใหคําปรึกษา 

41. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุก CLUSTER หลัก 

42. สงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการทุก CLUSTER หลักโดยทุกวารสารตองไดมาตรฐาน TCI 

43. บูรณาการงานวิจัยเขากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการโดยกําหนดเปนหัวขอ

บรรยายในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

44. นําโจทยจากภาคประกอบการ SME OTOP มาเปนปญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงงาน

นักศึกษาและตอยอด 

45. สนับสนุนการพัฒนาและตอยอดโครงงานนักศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดย

สนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพ 

46. ใหความสําคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ หองปฏิบัติการ การใช

งานนอกเวลาเรียน 

47. มีการจัดประกวดแขงขัน โครงการนวัตกรรมนักศึกษาในทุกๆ CLUSTER 

48. สรางพันธมิตร และหาแหลงทุนวิจัยเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน 

49. ปรับระบบการใหทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารยรุนใหมโดยใชงานวิจัยและวิชาการ เปนตัว

ขับเคลื่อน 

50. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของใหมีความคลองตัวกับการดําเนินโครงการวิจัย 
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51. พัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมขอมูล ผูเชี่ยวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บ

รวบรวมเปนคลังปญญา คลังสมองของมหาวิทยาลัย 

52. สรางระบบการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการจากผลการดําเนินงานวิจัยที่สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

53. การจัดตั้งและพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการตามความตองการของชุมชนทองถิ่น สถาน

ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องคกรของรัฐและเอกชน 

54. สรางโอกาสและรายไดแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และพัฒนาศักยภาพของ

สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมดวยแนวคิดเชิงสรางสรรค 

55. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสรางอาชีพ เพิ่มมูลคา และเพิ่มความมั่งคั่ง 

มั่นคงใหกับชุนชน ดวยการบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวม 

56. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

57. ปรับปรุง ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑ ที่สนับสนุนความคลองตัวในการบริหารงานวิชาการ 

58. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู และปลูกฝงจิตสํานึก การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

59. กําหนดใหคณะวิชาพัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมบูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่น 

60. พัฒนาดวยทรัพยากรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และพัฒนามหาวิทยาลัยเปน Green University 

61. อนุรักษ และพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดวยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปญญา เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

62. สนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 

63. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนใหไดบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง และมีประสบการณวิชาชีพ 

64. พัฒนาระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสรางแผนพัฒนารายบุคคล Individual 

Development Plan และสนับสนุนรางวัลใหกับผูทําผลงานทางวิชาการ 

65. พัฒนาระบบ Successor Plan 

66. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงดวยการฝงตัวในสถานประกอบการ 

(Embedded) 

67. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education 

และบูรณาการกับการเรียนการสอนดวย R&D 

68. พัฒนาระบบอาจารยสมทบจากผูเชี่ยวชาญภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อดึงดูดผูมี

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพเขาสูอาชีพอาจารย 

69. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตําแหนงตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน 
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70. สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนํา เพื่อเตรียมสรางบุคลากรใหมีวิสัยทัศน และมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 

71. สนับสนุนการสรางภาวะผูนํา และสรางเครือขายของผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ให

สามารถพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารในระดับมาตรฐานสากล 

72. สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน 

73. สนับสนุนกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 

74. สรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือในทุกภาคสวน 

75. สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 

76. สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

77. จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา บุคลากร การวิจัยเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการบริหาร

จัดการ 

78. เพิ่มรายไดจากการบริหารเงินกองทุน การลงทุนทีไ่มมีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่ยอมรับได 

79. สรางเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวบทนํา(ตนฉบับ) 

80. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน (PBBS) 

81. ปรับระบบการจัดหารายไดจากสินทรัพย ทรัพยสินทางปญญา และการรวมพัฒนาสินทรัพยหาได

เชิงพาณิชย 

82. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดทําศูนยบริการขอมูลกลาง 

Information Center 

83. พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต มีบรรยากาศ ความเปน 

Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 

84. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

85. เตรียมความพรอมใหหนวยงานตางๆในการเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 

86. จัดตั้งศูนยผลิตตําราวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 

87. พัฒนาแผนแมบททางกายภาพเพื่อใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

88. จัดสภาพแวดลอม และโครงสรางพื้นฐานเทียบเทาระดับสากล 

89. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2557 – 2560  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ปรัชญา  (Philosophy) 

คณะเทคโลยีคหกรรมศาสตรจัดการศึกษาโดยมุงพฒันากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมี

ความสามารถทางวิชาการและทักษะดานวิชาชีพใหกับประเทศและภูมิภาค 

ปณิธาน (Determination) 

มุงมั่น จัดการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ที่มีคุณภาพดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คานิยมองคกร (Core values) 

 กลายืนหยัดทําในสิ่งทีถู่กตอง 

 ซื่อสัตยและรับผิดชอบ 

 โปรงใสและตรวจสอบได 

 ไมเลือกปฏิบัติ 

 มุงภักดีตอองคกร 

วฒันธรรมองคกร (Corporate Culture) 

 วัฒนธรรมมุงผลงาน ( Result Based Culture ) 

 วัฒนธรรมทีมงาน ( Team Culture ) 

 วัฒนธรรมสมรรถนะ ( Competency Culture ) 

 วัฒนธรรมมุงเรียนรูและปรับตัว ( Learning & Adaptive Culture ) 

อัตลักษณ ( Identity) 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

เอกลักษณ ( Uniqueness ) 

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพดานคหกรรมศาสตรบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน ( Vision ) 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและกาวสูระดับสากล 

พันธกิจ ( Mission ) 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ที่เนนบัณฑิตนักปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การ ( Wil ) 

2. สรางงานวิจัยถายทอดและบูรณาการวิชาชีพคหกรรมศาสตรเพื่อประโยชนกับชุมชนและสังคม 

3. ใหบริการวิชาการดานวิชาชีพคหกรรมศาสตร โดยเนนหลักการแกปญหาชุมชนสังคมและพัฒนา

ชุมชนใหยั่งยืน 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการควบคูไปกับการเรียนการ

สอน 
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5. จัดระบบบุคลาการจากสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงใหสนองตอประสิทธิประโยชนบนพื้นฐาน

ความสุขและความกาวหนา 

6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายไดเพื่อเอื้อตอ

นโยบายหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issue ) 

1. การพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานสังคมศาสตร สรางคนดี คน

เกงใหทุนมนุษย ( Human Capital ) ในระดับสากล 

2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปใชประโยชนและ

ชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองคความรู 

4. การอนุรักษ สรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม 

5. การพัฒนาบุคลากรและผูบริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเกง และเตรียมความพรอมในการ

เปนผูนํา 

6. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

เปาประสงค 

1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตามรายการที่

รัฐบาลสนับสนุน 

2. บัณฑิตมีความรูความสามารถสอดคลองกับอัตลักษณ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมี

คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

4. ชุมชนและสังคมไดรับการเสริมสรางศักยภาพ ยกระดับความเข็มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได

อยางยั่งยืน 

5. มีการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปะปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอม ที่บูรณา

การกับการเรียนการสอน กจิกรรมนักศึกษา และเผยแพรตอสาธารณชน 

6. บุคลากรไดรับการสงเสริมความกาวหนาในอาชีพ มีความสุขในการทํางาน บนฐานสมรรถนะของ

บุคลากร เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมดานผลงานใหเกิดข้ึนกับองคกร 

7. ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคูกับการสรางธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization ) 

กลยุทธ 

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands – On 

2. สงเสริมความรวมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องคกรของรัฐ และเอกชน 

3. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนเกงและเปนคนดี 



14 
 

 

4. พัฒนาสูความเปนสากล ( Internationalization ) 

5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปใชประโยชนตอสถาน

ประกอบการ ชุมชน สังคม 

6. ใหบริการทางวิชาการแบบมีสวนรวมของชุมชนและสังคม เพื่อเพอ่ิมศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 

7. สรางระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม

เพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและสนับสนุนการเผยแพรกิจกรรมตอ

สาธารณชน 

8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย 

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม : Modern Management 

กลวิธี / มาตรการ 

1. รวมมือกับสถานประกอบการสงเสริมความรวมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

2. พัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษาฝกสอน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝงตัวของอาจารย 

3. อบรมอาจารยในเรื่อง รูปแบบ ( Model ) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑและขอปฏิบัติใน

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถวน 

4. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหมที่เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหลักสูตรรวมกับภาคประกอบการ 

5. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสรางและรายวิชาใหตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ รวมกับ

ภาคประกอบการ 

6. สนับสนุนอุปกรณ ครุภัณฑ หองปฏิบัติการที่สามารถสรางทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนโดย

สามารถเขาไปใชไดทั้งในและนอกเวลาเรียน 

7. สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยไมเสียคาใชจายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน 

8. พัฒนาเกณฑการเลือกสถานศึกษา และสถานประกอบการ การสงนักศึกษาและอาจารยไปยัง

สถานประกอบการ 

9. เผยแพรกระบวนการผลิตบัณฑิตนกัปฏิบัติไปยังหนวยงานภายนอก 

10. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

11. พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม 

12. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานดานวิชาการ 

13. พัฒนาระบบเครือขายศิษยเกาใหเข็มแข็ง เพื่อสรางผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน มีสวน

รวมในการพัฒนาคณะและสังคม 

14. สรางแรงจูงใจ สรางความสัมพันธที่ดีกับศิษยเกา และระดมทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการของคณะ 

15. ทบทวน MOU จัดระบบ กลุมความรวมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดําเนินความรวมมือเชิง

ลึก 

16. สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศในดานตางๆ เชน Visiting Professor นักวิจัย 

อาสาสมัคร 
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17. พัฒนาบุคลากร อาจารย  ใหมีทักษะการใชภาษาประเทศ โดยการฝกอบรม สื่อการเรียนรู การใช

สื่อ e-Learning 

18. สงเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝกอบรมตางประเทศ เพื่อความเขาใจศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ตางกัน 

19. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสงผลงานประกวดระดับนานาชาติ 

20. จัดโครงการ ONE  TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

21. สงเสริมระบบใหคําปรึกษาและสนับสนุนการทําวิจัย 

22. สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม 

23. บูรณาการงานวิจัยเขากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

24. สนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาและตอยอด โครงการของนักศึกษาใหสามารถใชประโยชนไดจริง 

25. สนับสนุนการประกวดแขงขัน โครงงานนวตักรรมนักศึกษา 

26. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสรางอาชีพ เพื่อมูลคา และเพิ่มความมั่งคั่ง 

มั่นคง ใหกับชุมชนดวยการบิการทางวิชาการแบบมีสวนรวม 

27. สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

28. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู และปลูกฝงจิตสํานึก การอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

29. สนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

30. พัฒนาระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสรางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan ) 

31. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงดวยการฝงตัวในสถานประกอบการ    

( Embedded ) 

32. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

33. สรางวัฒนธรรมองคกรทีม่ีความรวมมือในทุกภาคสวน 

34. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยง 

35. สรางภาพลักษณของคณะในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

36. พัฒนาระบบการจัดหารายได 

37. พัฒนาระบบรากฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ และการประชาสัมพันธ 

38. พัฒนาสงแวดลอม ภูมิทัศน โครงสรางพื้นฐานของคณะ 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 

 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรไดมีการ

ดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ พรอมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคทั้งนี้ 

งบประมาณถือเปนปจจัยที่สําคัญตอการขับเคลื่อนเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่

กําหนดไว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรจึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป 2557 - 2560  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

2. เพื่อสรางระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

4. เพื่อใหมีการติดตาม ประเมินผลดานการใชงบประมาณ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
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สวนที่ 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเงิน ( SWOT Analysis ) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานทางการเงินของคณะฯ   โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

เพื่อศึกษาองคประกอบและความสามารถภายในของการดําเนินงานทางการเงินของคณะฯ ไดแก  จุดแข็ง 

(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานทางการเงินของคณะฯ  ไดแก โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 

จุดแข็ง  (Strengths) 

1. มีระบบการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามระเบียบ 

2. ผูบริหารใหความสําคัญกับระบบการบริหารทางการเงิน มีการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ 

และติดตามการใชจายใหเปนไปตามไตรมาส 

3. ขอมูลทางการเงินโปรงใส ตรวจสอบได 

4. หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการตรวจสอบติดตามการใชเงินของคณะ ใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนด 

5. มีการรายงานการใชเงิน เพื่อเสนอผูบริหารทุกไตรมาส 

6. บุคลากรทางดานการเงิน บัญชี พัสดุ มีความพรอมในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและมีความ

พรอมในการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 

 จุดออน  (Weaknesses) 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเชื่อมโยงไมครอบคลุมทุกหมวดเงินในการเก็บขอมูลรายงาน

ผูบริหาร (ระบบ ERP) 

2. บุคลากรของคณะขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดานการเงิน 

โอกาส  (Opportunities) 

1. การเชื่อมโยงฐานขอมูลจากสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เชน ระบบ  3 มิติ ระบบ 

GFMIS 

2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระเบียบการเงิน-การคลังเพื่อใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามแนวทาง

เดียวกัน 

3. มีการใชเงินเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 อุปสรรค  (Threats) 

1. กฎระเบียบทางดานการเงินมีความหมายไมชัดเจนทําใหเกิดการตีความไมตรงกันและมีการ

เปลี่ยนแปลงบอย  

2. ระบบ ERP ยังไมสมบูรณ ทําใหการนําขอมูลมาใชไดไมรวดเร็ว 
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สวนที่ 3 

แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

ความสําคัญของแผนกลยุทธทางการเงิน 

 การเงินและงบประมาณเปนปจจัยการบริหารที่สําคัญอยางหนึ่งของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   

ทั้งที่มาจากงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดสรรให จึงตองมี

แผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงิน เพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 การวิเคราะหทางการเงิน  ไดนํารายรับ และรายจายเปนไตรมาส เปรียบเทียบกับแผนการเงิน และ 

การบริหารจัดการดานการเงินที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดหลักประหยัดเพื่อเปนประโยชนกับรัฐ   เพื่อใหบรรลุตัวชี้วัดดังกลาว คณะฯ จึง

กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย การวิเคราะหสภาพแวดลอม และการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน   

แหลงทรัพยากรทางดานการเงินในปจจุบัน 

           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   มีแหลงงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต วิจัย 

บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประกอบดวย 

1. งบประมาณแผนดิน 

2. งบประมาณเงินรายได  

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการเงินของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   เพื่อจัดทําแผน     

กลยุทธทางการเงิน   โดยมีการประชุมหารือถึงขอสรุปที่เกิดขึ้น และไดระดมความคิดในการจัดทํายุทธศาสตร

ทางดานการเงินของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ 6 ดาน และ

แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรกับแผนกลยุทธทางการเงิน  โดยกําหนดวิสัยทัศน 

วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธทางการเงิน ดังนี้ 
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แผนกลยุทธทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

วิสัยทัศน 
 

บริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อสงเสริมความสําเร็จของแผนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

พันธกิจ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนของคณะฯใหประสบ

ความสําเร็จ 

การบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงินมีประสิทธิภาพ ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือสงเสริมความสําเร็จของแผน พัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณและการเงิน 

เปาประสงค แผนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรประสบความสําเร็จ หรือเกิด

ผลสําเร็จเพิ่มมากขึ้น 

มีระบบบริหารจัดการดานการเงินที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิ

บาล 

กลยุทธ สรางระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส 

ตรวจสอบได และมีความถูกตอง 

กลวิธี / มาตรการ 1.จัดสรรประมาณใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนของแผนคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

2.ศึกษาและมีการปรับปรุงแผนการเบิกจายใหสอดคลองกับกฎระเบียบ

ทางการเงิน การคลัง เพื่อใหเกิดความคลองตัว 

3.จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติ 

1.พัฒนาบุคลากรดานการเงิน บัญชี พัสดุ ใหมีความเชี่ยวชาญทางดาน

วิชาชีพอยางตอเนื่องรวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2.มีการติดตามผลการใชงบประมาณและการเงินทุกไตรมาส นําผลที่ได

ไปปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3.มีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
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ความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธทางการเงินของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์  
การพฒันาการศึกษาดา้นวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละดา้นสงัคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย ์ในระดบัสากล 

ประเด็นยทุธศาสตร์  
การพฒันางานวิจยั สิงประดิษฐ์ นวตักรรมและงานสร้างสรรค ์ทีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์และช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร์  
 การเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัชุมชนสงัคม บนพนืฐานองค์ความรู้ 

ประเด็นยทุธศาสตร์  
 การอนุรักษ ์สร้างสรรคศิ์ลปะ และวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถิน และสิงแวดลอ้ม 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์  
การพฒันาบุคลากรและผูบ้ริหารทุกระดบั เพอืรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผูน้าํ 

ประเด็นยทุธศาสตร์  
การพฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมา ภิบาล และการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

วิสัยทศัน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : เป็นคณะทีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัมืออาชีพชนันาํดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมในระดบัประเทศและกา้วสู่ระดบั

ประเด็นยทุธศาสตร์ทางการเงินที  

วิสัยทสันทางการเงิน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มีระบบบริหารจัดการดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาลและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ทางการเงินที  ประเด็นยทุธศาสตร์ทางการเงนิที  

เปา้ประสงค์ทางการเงินที   มีเงินงบประมาณ และเงินรายไดเ้พยีงพอในการบริหารจดัการ 
 

เปา้ประสงค์ทางการเงินที  
 การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแผนทีกาํหนดมีการกาํกบัตรวจสอบ และติดตามผลการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เปา้ประสงค์ทางการเงินที  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใชขอมูลไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

กลยทุธ์ทางการเงินที  . พฒันาบุคลากรดา้นคล ั. พฒันาระบบบริหารจดัการทางการเงิน . กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณให้กบัสาขาวิชา 4. จดัสรรงบปราณทีมุ่งเนน้ผลงานเชิงยทุธศาสตร์ . กาํกบั ตรวจสอบ และการติดตาม ผลการใชจ้่ายงบประมาณเป็นไตรมาส . มีการใชจ้่ายเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ทางการเงินที  .ปรับปรุงและเตรียมการวิธีการจดัหารายไดใ้ห้กบัคณะ 
 

กลยทุธ์ทางการเงินที  1. มีการนาํระบบสารสนเทศมาใชท้างการเงิน 2. มีการจดัทาํรายงานการเงินเสนอผูบ้ริหาร 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร 

เปาประสงคทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงิน 
เปาประสงค : มีการบริหารงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามระเบียนและแผนที่กําหนดมี

การกํากับตรวจสอบและติดตามผลการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรดานการคลัง 

มาตรการ : 1. พัฒนาบุคลากร ดานการเงิน บัญชี พัสดุ  ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมถึง

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

      2. สรางระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เพื่อลดขอผิดพลาด และความรวดเร็วของการ

ปฏิบัติงาน   

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน 

มาตรการ : 1. ศึกษาและมีการปรับปรุงการเบิกจายใหสอดคลองกับกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง มาใช

เพื่อใหเกิดความคลองตัวและทันสมัย 

    2. พัฒนาระบบบริการ 

  2.1 มีการใชบัตรเครดิตราชการ 

  2.2 มีการชําระคาสาธารณูปโภคทางงานวิจัยและเงินอื่นๆ ที่คณะตองจัดสงใหกองคลังโดย

การนําเงินฝากธนาคาร เพื่อลดภาระการถือเงินสด เปนการปองกันการสูญหาย  

กลยุทธที่ 3 กําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณใหกับสาขาวิชา 

มาตรการ : 1. มีการจัดสรรงบประมาณประจําป ใหสาขาวิชาโดยผานที่ประชุมกรรมการคณะ โดยมีการ

หลักการแบงตามจํานวนนักศึกษา 

กลยุทธที่ 4 จัดสรรงบประมาณที่มุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร 

มาตรการ : 1. มีจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีคหกรรม-

ศาสตร 

กลยุทธที่ 5 กํากับ ตรวจสอบ และการติดตามผลการใชจายงบประมาณ 

มาตรการ : 1. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 

     2. จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ 

     3. ประเมินผลแผนเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา 

กลยุทธที่ 6 มีการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ : 1. จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเบิกจาย การกํากับตรวจสอบและ

ติดตามผลการใชจายเงิน 
เปาประสงค : การบริหารงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามระเบียบและแผนที่กําหนดมีการ

กํากับตรวจสอบและติดตามผลการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 1 ปรับปรุง เตรียมการและวิธีการจัดหารายไดใหกับคณะ 

มาตรการ : มีการจัดโครงการเพือ่การเขียนหลักสูตรระยะสั้น 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน 
เปาประสงค มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สามารถใชขอมูลไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

กลยุทธที่ 1 มีการนําระบบสารสนเทศมาใชทางการเงิน  

มาตรการ : 1. จัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใหใชประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยี- 

คหกรรมศาสตร 

กลยุทธที่ 2 มีการจัดทํารายงานการเงินเสนอผูบริหาร 

มาตรการ : 1. ไดนําขอมูลจากระบบ ERP  เปนขอมูลที่ไดถูกตอง และรวดเร็วเพื่อนํามาใชในการจัดทํา

รายงานการใชเงินเปนรายไตรมาส เสนอตอผูบริหารในการบริหารจัดการไดงายข้ึน   
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นโยบายและมาตรการ การเงิน – การคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 เพื่อใหสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความมั่นคง การใชจายเปนไป

ตามเกณฑและมาตรฐานของสํานักงบประมาณและของมหาวิทยาลัยรวมถึงสามารถพัฒนาทรัพยสินใหเกิด

รายไดที่เพิ่มพูน เพื่อรับรองการจัดการศึกษานอกระบบในอนาคตจึงไดกําหนดนโยบายการเงิน การคลังไวดังนี้ 

 1. เปาประสงค / เปาหมาย 

 บริหารจัดการดานการเงินใหมีสัดสวนงบประมาณแผนดินกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

     ปงบประมาณ 2557  งบประมาณแผนดิน  62 : รายได : 38 

     ปงบประมาณ 2558  งบประมาณแผนดิน  60 : รายได : 40 

     ปงบประมาณ 2559  งบประมาณแผนดิน  55 : รายได : 45 

     ปงบประมาณ 2560  งบประมาณแผนดิน  50 : รายได : 50 

 2. แหลงที่มาของรายไดท้ังหมด 

 1. งบประมาณแผนดิน 

 2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

นโยบายการคลัง 

1. การเก็บรักษาเงินทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดไวกับสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงตามที่    

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. การลงทุน เชน สลากออมสิน กองทุนสวนบุคคล หรืออสังหาริมทรัพย ฯลฯ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

3. รายงานการไดรับผลประโยชนตอมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินและทรัพยสินเปนประจํา

ทุกเดือน 

4. กําหนดผูรับผิดชอบในการถอนเงินหรือยกเลิกการลงทุน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

5. บัญชีการเงิน แยกกลุม / ประเภทใหชัดเจน ตามความเหมาะสมและงายตอการตรวจสอบ 
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มาตรการทางการเงิน 

 เพื่อใหการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดอัน

จะนําไปสูการผลักดันแผนพัฒนาเชิงกลยุทธวาระเรงดวน และแผนปฏิบัติราชการประจําปบรรลุไดตาม

วัตถุประสงคเปนประโยชนตอการบริหารมหาวิทยาลัยและความเสี่ยงทั้งในปจจุบันและอนาคต จึงกําหนด

มาตรการทางการเงิน ดังนี้ 

 งบประมาณแผนดิน 

 1. กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด เชน

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจายงบลงทุนไมนอยกวารอยละ 87 และเปาหมายการ

เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายสะสมรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาสที่ รายจายงบลงทุน รายจายภาพรวม 

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (รอยละ) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (รอยละ) 

1 19 30 

2 40 52 

3 61 73 

4 87 96 

 

การใชจายงบประมาณตามรายการที่ปรากฏในเอกสารการจัดสรรงบประมาณ แตละงบรายจายของ

ผลผลิตหรือโครงการ ภายใตแผนงานเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ดังนี้ 

2.1 งบบุคลากร ใหใชจายเปนรายการตามการจําแนกงบประมาณรายจายที่กําหนดวาเปนงบบุคลากร

และใหถ่ัวเฉลี่ยกันได 

2.2 งบดําเนินงาน ใหใชจายเปนรายการตามการจําแนกงบประมาณรายจายที่กําหนดวาเปนงบ

ดําเนินงานและใหถั่วจายกันไดยกเวน คาสาธารณูปโภค จะสามารถนําไปใชในรายการอื่นใดได ตองไมมีหนี้คา

สาธารณูปโภคคางชําระเทานั้น 

มหาวิทยาลัยมุงเนนใหหนวยงานเรงรัดใหมีการใชจายงบดําเนินงาน โดยมีเปาหมายใหทุกหนวยงาน

สามารถเบิกจายสามารถเบิกจายไดไมนอยกวารอยละ 50 และ 90 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในไตรมาสที่ 

1 และไตรมาสที่ 3 ตามลําดับ 
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ใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบดําเนินงาน ใหเสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 สิงหาคม ของปงบประมาณ

นั้น ยกเวนรายการที่จะตองเบิกจายผูกพันไปจนถึงสิ้นปงบประมาณ เชน คาตอบแทนเงินประจําตําแหนง 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการรวบรวมเงินเหลือจาย ยกเวนรายการที่ไดผูกพันไวแลวเพื่อชําระคา

สาธารณูปโภคเปนอันดับแรกและบริหารจัดการในรายการที่มีความจําเปนเรงดวนและเกิดประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยตอไป 

2.3 งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณในงบรายจายนี้ มีระยะเวลาในการดําเนินการลาชา

และสงผลกระทบตอผลการเบิกจายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

เรงรัดดําเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เก่ียวของโดยเครงครัด ดังนี้ 

รายการครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอ

หนวยต่ํากวา 10 ลานบาท ใหหนวยงานเรงดําเนินการ กอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 

1 หากเลยระยะเวลาดังกลาวจะดําเนินการยกเลิกรายการนั้นๆโดยจะขอปรับแผนไปใชในรายการที่มีความ

พรอมและมีความจําเปนเรงดวน สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป 

รายการครุภัณฑที่มีราคาตอหนวยสูงกวา 1 ลานบาท และรายการคาที่ดินและสิ่งกอสรางที่มีราคาตอ

หนวยตั้งแต 10 ลานขึ้นไป ตองกอหนี้ผูกพันไดภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจายภายในไตรมาสที่ 2 

การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การออกแบบรูปแบบรายการใหเปนไปตามความ

เหมาะสม โปรงใส คุมคาและประหยัด รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้

หนวยงานสามารถแกไขรายละเอียดของรายการงบประมาณไดในสวนที่ไมเปนการแกไขชื่อรายการ หนวยนับ 

และหรือการเพิ่มวงเงินงบประมาณ และตองไมทําใหวัตถุประสงคในการตั้งงบประมาณรายการดังกลาวลดลง

ในสาระสําคัญ 

รายการที่ไมสามารถดําเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุไดทันตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการที่

มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสรรรายการนั้นๆเพื่อพิจารณารายการใหม 

ที่มีความจําเปนเรงดวนและพรอมในการดําเนินการ 

2.4 งบอุดหนุน 

งบอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย ใหหนวยงานเรงรัดใหสามารถเบิกเงินจากกองคลัง

ไดภายในไตรมาสที่ 1 
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เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเงินอุดหนุนคาใชจายโครงการพระราชทานความ

ชวยเหลือดานการศึกษาแกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเงินอุดหนุนคาสมาชิกใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณเรงรัดการเบิกจายไดไมนอยรอยละ 50 และ 90 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 

และไตรมาสที่ 3 ตามลําดับ 

2.5 งบรายจายอื่นโครงการที่ไดรับการจัดสรรในงบรายจายอื่น ใหดําเนินการจัดโครงการใหแลวเสร็จ

อยางนอย 50% ภายในไตรมาสที่ 2 และดําเนินการจัดโครงการใหแลวเสร็จทังหมดภายในเดือนกรกฎาคม 

ของปงบประมาณนั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสรรโครงการที่ไมดําเนินการตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อพิจารณาโครงการ / รายใหมที่มีความจําเปนและมีความพรอมในการดําเนินการ

ตอไป 

งบประมาณเงินรายได 

1. มหาวิทยาลัยจะควบคุมการใชจายงบประมาณของหนวยงานไมใหเกินวงเงินรายรับจริงดังนี้ 

   - คํานวณประมาณการรายรับให 100% จากรายรับตามจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ถึงปสุดทาย 

   - คํานวณประมาณการรายรับให 50% สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยใชจํานวนนักศึกษาตามแผน

รับแตจะอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามผลการตรวจสอบรายรับจริงเปนรายหัวนักศึกษา ตั้งแตไตรมาสที่ 3 

เปนตนไป 

2. การจัดสรรเงินรายไดใหกับคณะ/วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ โดยจะพิจารณาในสัดสวนที่เหมาะสมกับคาใชจายเพื่อใชในการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. การบริหารงบประมาณเงินรายได ตองดําเนินการเพื่อเปนดารสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานที่กําหนดไว และ

จะตองคํานึงถึงความคุมคา ประหยัด โปรงใส และตรวจสอบได โดยใหหัวหนวยงานทุกระดับตอง

รับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจโดยเครงครัด 

4. การใชจายงบประมาณ ใหหนวยงานใชจายตามรายการงบประมาณที่ระบุไวในเอกสารงบประมาณ

เงินรายไดประจําปเปนสําคัญ 



27 
 

 

5. ใหหนวยงานดําเนินการเบิกจายโดยยึดหลักความถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรีวาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของ 

6. ใหหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปประกอบดวยแผนใชจายงบประมาณ และแผนการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนรายเดือน 

7. การใชจายงบประมาณตามงบรายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

7.1 งบบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราว 

 7.1.1 หนวยงานที่ไดรับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวทิยาลัยที่จางดวยงบประมาณแผนดินโดยผู

ที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เปนลูกจางชั่วคราวเงินรายไดในหนวยงานนั้น ใหกอง

บริหารงานบุคคลดําเนินการแจงยุบอัตราลูกจางชั่วคราวดังกลาวสงกองนโยบายและแผน ทั้งนี้หาก

หนวยงานมีความจําเปนตองคงอัตราดังกลาวไวใหเสนอขอคณะกรรมการวิเคราะหปรับปรุงโครงสราง 

ภารกิจ และอัตรากําลังของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผานกองบริหารงาน

บุคคล เปนกรณีไป 

 7.1.2 การขอปรับวุฒิ  ปรับอัตราคาจาง และหรือชื่อตําแหนงของลูกจางชั่วคราวสาย

สนับสนุนหามมิใหดําเนินการระหวางปงบประมาณ ใหดําเนินการไดในชวงการจัดทําคําเสนอขอ

งบประมาณเงินรายไดเพื่อใหคณะกรรมการวิเคราะหปรับปรุงโครงสราง ภารกิจ และอัตรากําลังของ

หนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดพิจารณากอนเริ่มปงบประมาณใหม สําหรับ

สายวิชาการหนวยงานมีความจําเปนตองปรับวุฒิหรือปรับอัตราคาจาง ใหวิเคราะหภาระงานทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ พรอมสรุปเหตุผล / ความจําเปนเสนอคณะกรรมการวิเคราะหปรับปรุง

โครงสราง ภารกิจ และอัตรากําลังของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนกรณี

ไป  

7.2 งบดําเนินงานหมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และสาธารณูปโภค 

 7.2.1 รายการใดที่สามารถเบิกจายจากงบประมาณแผนดินได ใหหนวยงานเรงรัดเบิกจาย

จากงบประมาณแผนดินกอนเปนลําดับแรก แลวจึงเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได 
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7.2.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ใหหนวยงานบริหารจัดการในวงเงินงบ

ดําเนินงานที่ไดรับจัดสรรไวแลว โดยยึดหลักการประหยัด และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงาน 

7.3 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

การดําเนินการจัดซื้อจัดหางบลงทุน ใหหนวยงานดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดภายในไตร

มาสที่ 2 โดยเฉพาะรายการที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

7.4 งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยใหหนวยงานปรับโครงการวิจัย จากงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูไป

เปนงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีใหมากขึ้น โดยมีสัดสวนของงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีรอย

ละ 70 และงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูรอยละ 20 โดยคงวงเงินงบประมาณภาพรวมของงานวิจัยไว

เทาเดิม 

7.5 งบรายจายอื่น คาใชจายในการเดินทางไปรายการตางประเทศชั่วคราวใหหนวยงานประมาณการ

คาใชจายตลอดทั้งป และจัดทําคําเสนอขอตั้งงบประมาณตั้งแตแตตนปงบประมาณภาพรวมของ

งานวิจัยไวเทาเดิม 

8. การใชเงินกองทุนสงเสริมการวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร ใหปฏิบัติตาม

ระเบียบหรือประกาศที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

9. ใหหนวยงานบริหารจัดการงบประมาณเงินรายไดในวงเงินที่หนวยงานไดรับจัดสรรเทานั้นในกรณีที่

มีความจําเปนหรือเรงดวนและหนวยงานไมไดตั้งงบประมาณเงินรายไดเพื่อการนั้นไวหรือจัดตั้ง

งบประมาณเงินรายไดไวไมพอจาย ใหหนวยงานดําเนินการโอน เปลี่ยนแปลงรายการ หรือใชเงินเหลือ

จายภายในวงเงินที่ระบุไวในงบประมาณเงินรายได 

10. กําหนดใหวันที่ 31 สิงหาคม ของปงบประมาณนั้น เปนวันสุดทายของหนวยงานในการขออนุมัติ

โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเวนการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวของกับงบลงทุน 

ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปงบประมาณนั้น หลังจากนั้นจะไมอนุมัติใหมี

การเปลี่ยนแปลง 

11. ระยะเวลาในการกันเงินเหลื่อมปงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดหรือที่ประกาศเพิ่มเติม หรือตามท่ีกองคลังแจง 



 
 
 
 
 
 
  ส่วนท ี   งบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์      



ในสวนของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รายรับ

1 เงินงบประมาณแผนดิน 35,118,573.06     72.90    41,046,400.00     74.96    37,482,283.69     74.72    79,149,520.00     86.62    

2 รายไดจากการจัดการศึกษา 13,056,500.00     27.10    13,486,900.00 24.63    12,500,980.00     24.92    10,338,600.00     11.31    

3 รายไดจากการบริการวิชาการ -                   -                226,760.00 0.41      181,000.00         0.36      250,000.00         0.27      

4 รายไดจากการวิจัย -                   -       -                   -       -                   -       1,640,000.00      1.79      

รวมรายรับ 48,175,073.06 100.00 54,760,060.00 100.00 50,164,263.69 100.00 91,378,120.00 100.00

รายจาย

1 รายจายปกติ 35,538,362.20 73.77    33,802,385.55 61.73 34,381,937.42 68.54    28,632,221.21     31.33    

2 รายจายเพ่ือการลงทุน 3,521,792.80 7.31      9,829,116.00 17.95 5,941,630.00 11.84    47,417,500.00     51.89    

3 รายจายตามยุทธศาสตร 5,446,542.38 11.31    5,634,731.00 10.29 4,958,967.91 9.89      7,681,813.14      8.41      

4 สงเงินคืนมหาวิทยาลัย 3,668,375.68 7.61      5,493,827.45 10.03 4,881,728.36 9.73      7,646,585.65      8.37      

รวมรายจาย 48,175,073.06 100.00 54,760,060.00 100.00 50,164,263.69 100.00 91,378,120.00 100.00

สวนที่ 4

 งบประมาณรายรับ รายจาย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรในป 2557-2560 และแผนกลยุทธทางการเงิน 

ตารางท่ี 1  งบประมาณรายรับ-รายจาย ตามแผนกลยุทธ  ปงบประมาณ 2557-2560

ลําดั

บที่
รายการ

งบประมาณ 2557 งบประมาณ 2558 งบประมาณ 2559 งบประมาณ 2560



   
งบประมาณและโครงการสนับสนุนการขับเคลือนตามแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์         



งบประมาณและโครงการสนับสนุนการขับเคลือนตามแผนพัฒนาเชิงยทุธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล     9,435,500.00      8,968,335.18     17,768,760.00     15,463,847.00     11,127,800.00     10,900,597.91     56,174,220.00     55,099,313.14ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี1  Hands On : การสร้างบัณฑตินักปฏิบัติ      4,573,700.00      4,471,127.18       4,779,700.00       4,348,506.00       7,173,700.00       7,103,725.00       8,545,220.00       8,402,896.101. โครงการจดัทาํหลกัสูตรเพอืพฒันาบุคลากรของสถานประกอบการ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน) ยกเลิกโครงการปี57                50,000.00                            -                  60,000.00                60,000.00 ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์ ทุกสาขาวิชา

2. โครงการสนบัสนุนเผยแพร่ผลงานนกัศึกษา (งบแผ่นดิน) ยกเลิกโครงการ              120,000.00                            -   ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์ ทุกสาขาวิชา
3. โครงการพฒันาหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์บณัฑิต (งบแผ่นดิน) (กลวิธี 4)              280,000.00              271,914.38 ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์ ทุกสาขาวิชา
4. โครงการแสดงนิทรรศการประกวดผลงานดา้นสหกิจศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)              150,000.00              146,400.00 ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์ ทุกสาขาวิชา
5. โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษาดา้นคหกรรมศาสตร์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กลวิธี 2 ) งบรายได้                19,000.00                18,520.00                23,000.00                22,490.00 ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน ์นางศิริพร เจริญศรีวิริยะกลุ แผนกสหกิจ ฯ
6. โครงการการสร้างสรรคสื์อประกอบการสอนคหกรรมศาสตร์สาํหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)                55,000.00                55,000.00 ผศ.อรัญญา วรชาติอดุมพงศ์7. โครงการปรับปรุงหลกัสูตรคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 4)              140,000.00              138,595.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั ทุกสาขาวิชา
8. โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารยก์บัสถานประกอบการวิชาชีพดา้นคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 1 , 2 ) เงินรายได ้ยกเลิกโครงการ              300,000.00                             -   รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั ฝ่ายวิชาการ
9. โครงการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได)้              274,000.00              274,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั/รองคณบดีฝ่าย10. โครงการเปิดโลกทศันข์องนกัศึกษา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได)้              432,000.00              432,000.00              500,000.00              499,000.00              500,000.00              499,000.00 รองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา / ผูช่้วยคณบดี11. โครงการเสวนาคหกรรมศาสตร์กบัประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได)้                21,000.00                17,400.00 ดร.บุญประคอง  ไมเ้ขียว
12. โครงการติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)(งบรายได)้ (กลวิธี 4)              100,000.00              100,000.00              100,000.00              100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั ทุกสาขาวิชา
13. โครงการจดัหาอุปกรณ์ เครืองมือ หอ้งปฏิบตัิการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครุภณัฑ ์รวม เงนิแผ่นดิน+รายได)้           3,547,700.00           3,521,792.80           3,610,200.00           3,183,116.00           6,009,200.00           5,941,630.00           7,296,500.00           7,189,371.10 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ทุกสาขาวิชา
14. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน (กลวิธี 7 ) (งบแผ่นดิน)              424,500.00              360,000.00              424,500.00              424,500.00              424,500.00              424,500.00              424,500.00              424,500.00 ผูจ้ดัการ รร.สาธิต ฯ รร.สาธิตอนุบาล
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการเสริมสร้างทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ (กลวิธี 3)              224,220.00              190,025.00 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ทุกสาขาวิชา
16. โครงการแนะนาํหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ (งบแผ่นดิน) (กลวิธี 4)                  7,500.00                  7,500.00                25,000.00                25,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวิจยั ทุกสาขาวิชา

รวมทุกยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน
กลวิธี/มาตรการ1. ร่วมมือกบัสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทงัในประเทศและ    ต่างประเทศ2.พฒันาระบบนิเทศ สาํหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการฝังตวัของอาจารย ์ 3. อบรมอาจารยใ์นเรือง รูปแบบ (Model) การผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิ หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัในการผลิตบณัฑิตนักปฏิบตัิทคีรบถว้น 4. พฒันาหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่ ทเีป็นบณัฑิตนักปฏิบตัิ หนึงคณะหนึงหลกัสูตรร่วมกบัภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม ทงัโครงสร้างและรายวชิาให้ตรงกบัแผนการผลิตบณัฑตินักปฏิบติัร่วมกบัภาคประกอบการ 6. สนับสนุนอุปกรณ์ คุรุภณัฑ ์ห้องปฏิบติัการทีสามารถสร้างทกัษะให้เกิดขนึในตวัผูเ้รียนโดยสามารถเขา้ไปใชไ้ดท้งัในและนอกเวลาเรียน7.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตามรายการทรัีฐบาลสนับสนุน8. พฒันาเกณฑก์ารเลือกสถานศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย ์ไปยงัสถานประกอบการ9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิไปยงัหน่วยงานภายนอก10.เพิมพูน Soft Skills และพฒันาทกัษะทางสังคม เพือส่งเสริมให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจดักิจกรรมนักศึกษากบังานดา้นวชิาการ

กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกียวข้อง2557 2558 2559 2560



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกียวข้อง2557 2558 2559 2560

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี2  Research & Innovation : พฒันางานวิจัยและนวัตกรรม      2,238,200.00      2,238,200.00       2,214,300.00       2,214,300.00       1,758,600.00       1,756,222.91       3,770,000.00       3,765,249.681. โครงการ One Teacher One Research (กลวิธี 2) งบแผ่นดิน + เงินรายได้           2,238,200.00           2,238,200.00           2,214,300.00           2,214,300.00           1,408,600.00           1,408,600.00           1,780,000.00           1,780,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั ฝ่ายวจิยั

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนบทความทางวิชาการและงานวิจยั (กลวิธี 3)              350,000.00              347,622.91 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเรือง การพฒันางานวิจยัสู่การเขียนบทความเพอืเผยแพร่และตีพิมพ ์(กลวิธี 3) (งบเงินรายได)้              350,000.00              345,249.68 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์

4. โครงการพฒันาผา้ทอผสมฟางขา้วไทยเพอืเครืองแต่งกายและผลิตภณัฑใ์นบา้น (กลวิธี 1) (งบภายนอกจากกระทรวงวิทย)์              440,000.00              440,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั ฝ่ายวจิยั

5. โครงการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ผกัตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชนั (กลวิธี 1) (งบภายนอกจากกระทรวงวิทย)์           1,200,000.00           1,200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั ฝ่ายวจิยั

กลวิธี/มาตรการ1. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพือสนับสนุนการทาํวจิยัอย่างต่อเนือง2. ส่งเสริมระบบให้คาํปรึกษาและสนับสนุนการทาํวจิยั3. ส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวจิยัและนวตักรรม4. บูรณาการงานวจิยัเขา้กบักระบวนการเรียนการสอนและการบริการวชิาการ5. สนับสนุนการพฒันาและต่อยอดโครงงานของนักศึกษาให้สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง6. สนับสนุนการประกวดแข่งขนัโครงงานนวตักรรมนักศึกษา



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกียวข้อง2557 2558 2559 2560

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี3 Internationallization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ         400,000.00         372,000.00          226,760.00          221,360.00          181,500.00          181,500.00          750,000.00          750,000.001. โครงการสร้างเคลือข่ายแลกเปลยีนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได)้              400,000.00              372,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร

2. โครงการแลกเปลยีนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได)้              500,000.00                             -   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร

3. โครงการแลกเปลยีนศิลปวฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลยทุธ์ 4) (เงินรายได)้              500,000.00                             -                500,000.00              500,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร

4.โครงการหมู่บา้นตน้แบบแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงการพฒันาการออกแบบลวดลายผา้บาติกและเทคนิคการทาํผา้บาติกเพอิชุมชน (กลยทุธ์ 4) (เงินรายได)้
             226,760.00              221,360.00 ผศ.รุ่งทิวา  เทพปิตุพงศ์ ฝ่ายวิจยั

5.โครงการหมู่บา้นตน้แบบแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงการประยกุตใ์ชน้าํยางขนุนเพอืพฒันาลวดลายผลิตภณัฑผ์า้และเครืองแต่งกายโดยใชเ้ทคนิคผสมผสานมดัยอ้มและระบายสีบาติกเพอืส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(กลยทุธ์ 4) (เงินรายได)้
             181,500.00              181,500.00 ผศ.รุ่งทิวา  เทพปิตุพงศ์ ฝ่ายวิจยั

6.โครงการหมู่บา้นตน้แบบแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโครงการการพฒันาลวดลายและการแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ขาวมา้ อาํเภอภาชี  (กลยทุธ์ 4) (เงินรายได)้
             250,000.00              250,000.00 อ.กรณทั  สุขสวสัดิ ฝ่ายวิจยั

กลวิธี/มาตรการ1. ส่งเสริมการแลกเปลยีนบุคลากรกบัต่างประเทศในดา้นต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวจิยั อาสาสมคัร2. พฒันาบุคลากร อาจารย ์ให้มีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสือการเรียนรู้ การใชสื้อ e-Learning3. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลยีน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพอืนบา้นเพอืความเขา้ใจศาสนาและวฒันธรรมทตี่างกนั4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดบันานาชาติ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกียวข้อง2557 2558 2559 2560

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี4 Modern Management : การบริหารจัดการสมยัใหม่         812,000.00         705,980.00       9,249,000.00       7,464,760.00          914,000.00          847,750.00     41,759,000.00     41,146,750.561.โครงการพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)              492,000.00              396,780.00              540,000.00              535,260.00              564,000.00              552,750.00              588,000.00              573,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร
2. โครงการพฒันาจิตสาธารณะ (กลยทุธ์ 1) (งบรายได)้              305,000.00              305,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร
3. โครงการคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์พฒันาจิตสาธารณะ (กลยทุธ์ 1) (งบรายได)้              328,000.00              283,500.00              350,000.00              295,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร
4. โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ส. (กลวิธี 5) (งบรายได)้                15,000.00                  4,200.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการทิศทางการพฒันาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)              330,000.00              326,856.72 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร
6. โครงการคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์พฒันาจิตสาธารณะในเขตพนืที Area base ของงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี(กลวิธี 7)              350,000.00              266,893.84 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน แผนกบุคลากร

7. โครงการจดัตงัศูนยค์หกรรมศาสตร์ครบวงจร (Holistic Home Economics center) (กลวิธี 5)         34,500,000.00         34,500,000.00 คณบดีคณะเทคโนโลยคีหกรรมฯ สาขาวิชา
8.โครงการปรับปรุงอาคารและสิงก่อสรา้ง เพือเพมิประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน ์(กลวิธี 5) เงินแผ่นดิน + เงินรายได้           8,381,000.00           6,646,000.00           5,591,000.00           5,080,000.00 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สาขาวิชา
9. โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)(การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขา้ว) (กลวิธี 5)

             400,000.00              400,000.00 คณบดีคณะเทคโนโลยคีหกรรมฯ สาขาวิชา

กลวิธี/มาตรการ1. พฒันาทกัษะอาจารยโ์ดยการเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริงดว้ยการฝังตวัในสถานประกอบการ (Embedded)2. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร3. สร้างวฒันธรรมองคก์รทมีีความร่วมมือในทุกภาคส่วน4. พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล การจดัการความรู้ การบริหารความเสียง5. พฒันาระบบการจดัหารายได้6. พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพอืการบริหารจดัการและการประชาสัมพนัธ์7.พฒันาสิงแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ โครงสร้างพนืฐานของคณะ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกียวข้อง2557 2558 2559 2560

รวม           1,411,600.00           1,181,028.00           1,299,000.00           1,214,921.00           1,100,000.00           1,011,400.00           1,350,000.00           1,034,416.80โครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม              675,000.00              444,428.00              400,000.00              315,921.00              600,000.00              511,400.00              500,000.00              500,000.001. โครงการกีฬาบวันาํเงินเกมส์ (กลวิธี 1) (งบรายได)้              250,000.00              186,254.00              200,000.00              131,921.00              250,000.00              161,480.00              250,000.00                             -   รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่ายพฒันานกัศึกษา
2. โครงการสร้างเสริมวินยัและจริยธรรมแก่นกัศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบรายได)้                75,000.00                62,850.00 รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่ายพฒันานกัศึกษา
3. โครงการเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์กบัวฒันธรรมไทย (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)              350,000.00              195,324.00              200,000.00              184,000.00              350,000.00              349,920.00              350,000.00              350,000.00 รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา ฝ่ายพฒันานกัศึกษา
4. โครงการคหกรรมศิลป์ในแผ่นดินพ่อ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)                50,000.00                50,000.00 ผศ.วนิัย  ตาระเวช ผศ.วินยั  ตาระเวช
5. โครงการราชมงคลนอ้มราํลึกในพระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาทีสุดมิได้และแสดงความจงรักภกัดีต่อพระองคฯ์ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)              100,000.00              100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์

โครงการบริการวิชาการ              736,600.00              736,600.00              899,000.00              899,000.00              500,000.00              500,000.00              600,000.00              534,416.801. โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์เพอืการพฒันาคุณภาพชีวติ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)              300,000.00              300,000.00              300,000.00              300,000.00              300,000.00              300,000.00              350,000.00              338,856.80 ผศ.เกษรา มานนัตพงศ์ สาขาวิชา
2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพอืพฒันาผลิตภณัฑง์านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)              200,000.00              200,000.00              200,000.00              200,000.00              200,000.00              200,000.00              250,000.00              195,560.00 ผศ.เกษรา มานันตพงศ์ สาขาวิชา
3. โครงการ : ยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น 84 ชุมชน   (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)              153,700.00              153,700.00              160,000.00              160,000.00 ผศ.มาลา , อ.วราภรณ์ สาขาวิชา
4. โครงการถอดบทเรียน : ยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมู่บา้น 84 ชุมชน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)                39,400.00                39,400.00                45,000.00                45,000.00 ผศ.มาลา , อ.วราภรณ์ สาขาวิชา
5. โครงการอบรมวชิาชีพคหกรรมศาสตร์ เพอืการสร้างงาน สร้างรายได ้(กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)                43,500.00                43,500.00                60,000.00                60,000.00 รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั ผศ.ดร.ออ้ยทิพย ์ผูพ้ฒัน์
6. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ (กลวิธี 1 ) (งบแผ่นดิน)              104,100.00              104,100.00 อ.อรุณวรรณ อรรถธรรม สาขาวิชา
7. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ เรืองโครงการถอดบทเรียน (กลวิธี 1 ) (งบแผ่นดิน)

               29,900.00                29,900.00 อ.อรุณวรรณ อรรถธรรม สาขาวิชา

1. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสาํนึก การอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม และการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม2. สนบัสนุนการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน3.พฒันาบณัฑิตใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม4.พฒันาระบบเครือข่ายศิษยเ์ก่าใหเ้ขม้แขง็ 5.สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัศิษย์เก่าและการระดมทุนเพอืสนบัสนุนกิจการของคณะเพอืสรา้งผลสัมฤทธิในการประสานประโยชน ์มีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและสังคม 
กลวิธี/มาตรการ1. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน และทุนทางวฒันธรรม เพอืสรา้งอาชีพ เพมิมูลค่า และเพิมความมงัคงั มนัคงใหก้บัชุมชน ดว้ยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม2. สนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทีบูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจยั



  
 ส่วนท ี5 การจดัสรรเงินตามยุทธ์ในส่วนการพฒันามหาวทิยาลัย /คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์      



รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จาํนวน รอยละ จํานวน

100.00  8,968,335.18     100.00  15,463,847.00   100.00  10,900,597.91   100.00  55,954,220.00      

1 ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 1  Hands On

 : การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ

    49.85 4,471,127.18          28.12 4,348,506.00          65.17 7,103,725.00          15.25 8,402,896.10         

2 ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 2  Research

 & Innovation : พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม

    24.96 2,238,200.00          14.32 2,214,300.00          16.11 1,756,222.91            6.83 3,765,249.68         

3 ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 3 

Internationallization : สงเสรมิความ

เปนนานาชาติ

      4.15         372,000.00       1.43         221,360.00       1.67         181,500.00       1.36            750,000.00

4 ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 4 Modern 

Management : การบริหารจัดการ

สมยัใหม

      7.87         705,980.00     48.27       7,464,760.00       7.78         847,750.00     74.68        41,146,750.56

5 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       4.96         444,428.00       2.04         315,921.00       4.69         511,400.00       0.91            500,000.00

6 โครงการบริการวิชาการ       8.21         736,600.00       5.81         899,000.00       4.59         500,000.00       0.97            534,416.80

100.00  8,968,335.18     100.00  15,463,847.00   100.00  10,900,597.91   100.00  55,099,313.14      

งบประมาณ ป 2558 งบประมาณ ป 2559

รวมยุทธศาสตร (4+2)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2557-2560

การจดัสรรเงินตามแผนกลยุทธในสวนของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สวนท่ี 5

งบประมาณ ป 2560

จํานวนเงินที่นํามาพัฒนาแผนกลยุทธ

ลําดับ

ที่
ประเด็นยุทธศาสตร

งบประมาณ ป 2557



   ส่วนท ี6 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี  – 2560       



    
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจําปี  2557     



บรรลุ /
ไม่บรรลุแผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. โครงการจดัทาํหลกัสูตรเพอืพฒันาบุคลากรของสถานประกอบการ (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน) ยกเลิกโครงการปี57           50,000.00             50,000.00  ยกเลิกโครงการ
-                       

ไมบรรลุ

2. โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานนักศึกษา (งบแผน่ดิน) ยกเลิกโครงการ         120,000.00           120,000.00  ยกเลิกโครงการ
-                       

ไมบรรลุ

3. โครงการพฒันาหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์บณัฑิต (งบแผน่ดิน) (กลวธีิ 4)         280,000.00           280,000.00           271,914.38 271,914.38          บรรลุ 8,085.62         

4. โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษาดา้นคหกรรมศาสตร์และฝึกประสบการณ์วชิาชพี (กลวธีิ 2 ) งบรายได้           19,000.00             19,000.00             18,520.00 บรรลุ 480.00            

5. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน (กลวธีิ 1) (งบรายได)้         274,000.00           274,000.00           274,000.00 ไมบรรลุ

6. โครงการเสวนาคหกรรมศาสตร์กบัประชาคมอาเซียน (กลวธีิ 4) (งบรายได)้           21,000.00             21,000.00             17,400.00 บรรลุ 

7. โครงการจดัหาอุปกรณ์ เครืองมือ ห้องปฏิบตัิการเฉพาะทาง (กลวธีิ 6) (ครุภณัฑ ์รวม เงินแผน่ดิน+รายได)้      1,690,600.00 422,650.00                1,382,500.00 422,650.00         422,650.00                   296,700.00 422,650.00         1,679,200.00       บรรลุ 11,400.00       

8. โครงการจดัหาอุปกรณ์ เครืองมือ ห้องปฏิบตัิการเฉพาะทาง (กลวธีิ 6) (ครุภณัฑร์ายได)้      1,857,100.00 464,275.00         464,275.00         411,776.80         464,275.00                1,338,261.00 464,275.00                     92,555.00 1,842,592.80       บรรลุ 14,507.20       

9. โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน (กลวธีิ 7 ) (งบแผน่ดิน)         424,500.00           424,500.00           360,000.00 360,000.00          บรรลุ 64,500.00       

10. โครงการแนะนาํหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (งบแผน่ดิน) (กลวธีิ 4)             7,500.00             7,500.00               7,500.00               7,500.00 7,500.00              บรรลุ 

รวม เงินเหลือจ่าย หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ

แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีประจาํปี  2557
โครงการกลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ แผ่นดนิ รายได้ ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3( 1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57 ) ( 1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57 )

กลวธิ/ีมาตรการ1. ร่วมมือกบัสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทงัในประเทศและ    ต่างประเทศ2.พฒันาระบบนิเทศ สาํหรับนกัศึกษาฝึกสอน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการฝังตวัของอาจารย ์ 3. อบรมอาจารยใ์นเรือง รูปแบบ (Model) การผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัทีครบถว้น 4. พฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาใหม่ ทีเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั หนึงคณะหนึงหลกัสูตรร่วมกบัภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม ทงัโครงสร้างและรายวิชาใหต้รงกบัแผนการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัร่วมกบัภาคประกอบการ 6. สนบัสนุนอุปกรณ ์คุรุภณัฑ ์หอ้งปฏิบติัการทีสามารถสร้างทกัษะใหเ้กิดขึนในตวัผูเ้รียนโดยสามารถเขา้ไปใชไ้ดท้งัในและนอกเวลาเรียน7.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายตามรายการทีรัฐบาลสนบัสนุน8. พฒันาเกณฑก์ารเลือกสถาศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนกัศึกษาและอาจารย ์ไปยงัสถานประกอบการ9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัไปยงัหน่วยงานภายนอก10.เพิมพูน Soft Skills และพฒันาทกัษะทางสงัคม เพือส่งเสริมใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจดักิจกรรมนกัศึกษากบังานดา้นวิชาการ

(1ต.ค. 56 - 31 ธ.ค.56) (1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี4



บรรลุ /
ไม่บรรลุแผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล รวม เงินเหลือจ่าย หมายเหตุโครงการกลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ แผ่นดนิ รายได้ ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3( 1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57 ) ( 1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57 )(1ต.ค. 56 - 31 ธ.ค.56) (1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี4

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี2  Research & Innovation : พฒันางานวจิัยและนวตักรรม1. โครงการ One Teacher One Research (กลวธีิ 2)  ดงันี      1,238,300.00      1,199,900.00
1.1โครงการวจิยัการพฒันาผลิตภณัฑเ์คหะสิงทอจากเส้นใยฟางขา้วไทยโดยเทคโนโลยีทเีป็ฯมิตรกบัสิงแวดลอ้ม         968,300.00           968,300.00           968,300.00            968,300.00  บรรลุ
1.2โครงการการพฒันาเตา้หู้แขง็จากเมลด็ฟักทอง         270,000.00           270,000.00           270,000.00            270,000.00  บรรลุ1.3โครงการวจิยัการพฒันาและถ่ายทอดเทคนิคงานตดัต่อผา้ในงานผลิตภณัฑสิ์งทอ           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.4โครงการวจิยัการพฒันาผลิตภณัฑเ์คหะสิงทอจากผา้ยอ้มสีธรรมชาติดว้ยกะเพราในเชงิพาณิชย์           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.5โครงการวจิยัการออกแบบและตดัเยบ็ผา้คลุมศีรษะของสตรีมุสลิมจากผา้ทอกะเหรียง           40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00  บรรลุ
1.6โครงการวจิยัการพฒันายกทรงจากผา้ทอมือของไทย           40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00  บรรลุ1.7โครงการวจิยัการพฒันาสร้างสรรคล์วดลายผลิตภณัฑผ์า้ไทยดว้ยวธีิการผสมผสานเพอืส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.8โครงการวจิยัผลิตภณัฑช์าสมุนไพรจากส่วนต่างๆของบวัหลวง           40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00  บรรลุ1.9โครงการวจิยัสังขยาเสริมขา้วกลอ้งงอกสังขห์ยด           40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00  บรรลุ1.10โครงการวจิยัการพฒันาผลิตภณัฑปั์นสิบไส้ปลา           40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00  บรรลุ1.11โครงการวจิยัไอศกรีมลูกหวา้           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.12โครงการวจิยัลอดชอ่งสิงคโ์ปร์แตงไทย           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.13โครงการวจิยับาร์ขา้วกลอ้งงอกรสตม้ยาํ           80,000.00             80,000.00             80,000.00              80,000.00  บรรลุ
1.14โครงการวจิยัการพฒันาเครืองมือในการแกะสลกัของอ่อน           20,000.00             20,000.00             20,000.00              20,000.00  บรรลุ
1.15โครงการวจิยัการพฒันาสารผนึกภาพบนวสัดุ           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.16โครงการวจิยัการพฒันาการจดัพวงหรีดในจงัหวดัปทุมธานี           40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00  บรรลุ
1.17โครงการวจิยัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับเดก็ปฐมวยัโดยใชนิ้ทานพนืบา้นฯ           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.18โครงการวจิยัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้เพอืส่งเสริมพฤติกรรมการทาํความดีสาํหรับเดก็ปฐมวยั           60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00  บรรลุ
1.19โครงการผลิตภณัฑส์บู่สครับรังไหม         179,900.00           179,900.00           179,900.00            179,900.00  บรรลุ1.20โครงการวจิยัการพฒันาและถ่ายทอดผลิตภณัฑห์ัตถกรรมฯ           50,000.00             50,000.00             50,000.00              50,000.00  บรรลุ1.21โครงการวจิยัการพฒันาลวดลายผา้ฝ้ายยอ้มสีครามธรรมชาติเพอืการแปรรูป ฯ           50,000.00             50,000.00             50,000.00              50,000.00  บรรลุ
1.22โครงการวจิยัการพฒันาผลิตภณัฑข์นมชนัใบเตยเสริมใบย่านาง           50,000.00             50,000.00             50,000.00              50,000.00  บรรลุ1.23โครงการพฒันารูปแบบการจดัดอกไมด้ว้ยการใชต้น้ไมก้ระถาง           50,000.00             50,000.00             50,000.00              50,000.00  บรรลุ

กลวธิ/ีมาตรการ1. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพือสนบัสนุนการทาํวิจยัอยา่งต่อเนือง2. ส่งเสริมระบบใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนการทาํวิจยั3. ส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยัและนวตักรรม4. บูรณาการงานวิจยัเขา้กบักระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ5. สนบัสนุนการพฒันาและต่อยอดโครงงานของนกัศึกษาใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง6. สนบัสนุนการประกวดแข่งขนัโครงงานนวตักรรมนกัศึกษา



บรรลุ /
ไม่บรรลุแผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล รวม เงินเหลือจ่าย หมายเหตุโครงการกลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ แผ่นดนิ รายได้ ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3( 1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57 ) ( 1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57 )(1ต.ค. 56 - 31 ธ.ค.56) (1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี4

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี3 Internationallization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่1.โครงการพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวธีิ 2) (งบแผน่ดิน)         492,000.00           492,000.00           396,780.00 396,780.00          บรรลุ 95,220.00       

2. โครงการพฒันาจติสาธารณะ (กลยุทธ์ 1) (งบรายได)้         305,000.00           305,000.00           305,000.00 305,000.00          ไมบรรลุ

3. โครงการพฒันาสภาพแวดลอ้มเพอืส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ส. (กลวธีิ 5) (งบรายได)้           15,000.00             15,000.00               4,200.00 4,200.00              บรรลุ 10,800.00       

        400,000.00 28,000.00       

กลวธิ/ีมาตรการ1. พฒันาทกัษะอาจารยโ์ดยการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงดว้ยการฝังตวัในสถานประกอบการ (Embedded)2. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร3. สร้างวฒันธรรมองคก์รทีมีความร่วมมือในทุกภาคส่วน4. พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล การจดัการความรู้ การบริหารความเสียง5. พฒันาระบบการจดัหารายได้6. พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพือการบริหารจดัการและการประชาสมัพนัธ์7.พฒันาสิงแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์โครงสร้างพืนฐานของคณะ

          400,000.00           372,000.00 372,000.00          ไม่บรรลุกลวธิ/ีมาตรการ1. ส่งเสริมการแลกเปลียนบุคลากรกบัต่างประเทศในดา้นต่างๆ เชน่ Visiting Professor นกัวิจยั อาสาสมคัร2. พฒันาบุคลากร อาจารย ์ใหมี้ทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสือการเรียนรู้ การใชสื้อ e-Learning3. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลียน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพือนบา้นเพือความเขา้ใจศาสนาและวฒันธรรมทีต่างกนั4. ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาส่งผลงานประกวดระดบันานาชาติ

1. โครงการสร้างเคลือข่ายแลกเปลยีนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลวธีิ 4) (งบรายได)้



บรรลุ /
ไม่บรรลุแผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล รวม เงินเหลือจ่าย หมายเหตุโครงการกลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ แผ่นดนิ รายได้ ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3( 1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57 ) ( 1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57 )(1ต.ค. 56 - 31 ธ.ค.56) (1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี4

โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1. โครงการกีฬาบวันาํเงินเกมส์ (กลวธีิ 1) (งบรายได)้         250,000.00           250,000.00           186,254.00 ไม่บรรลุ

2. โครงการสร้างเสริมวนิัยและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวธีิ 2) (งบรายได)้           75,000.00             75,000.00             62,850.00 62,850.00            ไม่บรรลุ 12,150.00       

3. โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กบัวฒันธรรมไทย (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน)         350,000.00           350,000.00           195,324.00 195,324.00          บรรลุ 154,676.00     

โครงการบริการวชิาการ 1. โครงการถ่ายทอดวชิาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพอืการพฒันาคุณภาพชวีติ (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน)         300,000.00           300,000.00           298,691.60            298,691.60 บรรลุ           1,308.40
2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพอืพฒันาผลิตภณัฑง์านคหกรรมศาสตร์สู่ชมุชน (กลวธีิ 2) (งบแผน่ดิน)         200,000.00           200,000.00           197,319.35            197,319.35 บรรลุ           2,680.65
3. โครงการ : ยกระดบัคุณภาพชวีติของหมู่บา้น 84 ชมุชน           (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน)         153,700.00           153,700.00           152,757.00            152,757.00 บรรลุ              943.00
4. โครงการถอดบทเรียน : ยกระดบัคุณภาพชวีติของหมู่บา้น 84 ชมุชน (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน)           39,400.00             39,400.00             39,370.00              39,370.00 บรรลุ                30.00
5. โครงการอบรมวชิาชีพคหกรรมศาสตร์ เพอืการสร้างงาน สร้างรายได ้(กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน)           43,500.00             43,500.00             43,500.00 43,500.00            บรรลุ

กลวธิ/ีมาตรการ1. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถนิ และทุนทางวฒันธรรม เพอืสร้างอาชพี เพมิมูลค่า และเพิมความมงัคงั มนัคงให้กบัชุมชน ดว้ยการบริการทางวชิาการแบบมีส่วนร่วม2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทบีูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวจิยั

1. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจติสาํนึก การอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม และการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถนิ3.พฒันาบณัฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม4.พฒันาระบบเครือข่ายศิษยเ์ก่าให้เขม้แขง็ 5.สร้างแรงจงูใจสร้างความสัมพนัธ์ทดีีกบัศิษยเ์ก่าและการระดมทุนเพอืสนับสนุนกิจการของคณะเพอืสร้างผลสัมฤทธิในการประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและสังคม 



 
 
 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจําปี  2558 
       



บรรลุ /

ไมบรรลุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. โครงการจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ 

(กลวธิ ี1) (งบแผนดิน)

        60,000.00         60,000.00         60,000.00 60,000.00         ไมบรรลุ

2. โครงการแสดงนิทรรศการประกวดผลงานดานสหกิจศึกษารวมกับ

สถานประกอบการ (กลวธิ ี1) (งบแผนดิน)

150,000.00       150,000.00            146,400.00 146,400.00       บรรลุ 3,600.00         

3. โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษาดานคหกรรมศาสตรและฝก

ประสบการณวิชาชีพ (กลวธิ ี2 ) งบรายได

        23,000.00         23,000.00         22,490.00 22,490.00         บรรลุ 510.00           

4. โครงการการสรางสรรคสื่อประกอบการสอนคหกรรมศาสตรสําหรับเด็ก

บกพรองทางการมองเห็น (กลวธิ ี1) (งบแผนดิน)

        55,000.00         55,000.00         55,000.00 55,000.00         บรรลุ

5. โครงการเปดโลกทัศนของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรสู

ประชาคมอาเซียน (กลวธิ ี1) (งบรายได)

       432,000.00       432,000.00       432,000.00        432,000.00  บรรลุ

6. โครงการจัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวธิ ี6) 

(ครภุัณฑ รวม เงินแผนดิน)

2,986,200.00          746,550.00     1,474,995.00       746,550.00       748,382.00       746,550.00       339,939.00       746,550.00 2,563,316.00      บรรลุ 422,884.00      

7. โครงการจัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือ หองปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวธิ ี6) 

(ครภุัณฑ รวมรายได)

       624,000.00       156,000.00       156,000.00       374,800.00       156,000.00       156,000.00       245,000.00 619,800.00       บรรลุ 4,200.00         

8. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลวธิ ี7 ) (งบแผนดิน)

424,500.00             424,500.00       359,500.00 359,500.00       บรรลุ 65,000.00       

16. โครงการแนะนาํหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (งบแผน่ดิน) (กลวธีิ 4)             25,000.00             25,000.00             25,000.00 25,000.00         บรรลุ

เงินเหลือจาย หมายเหตุ

ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 1  Hands On : การสรางบัณฑิตนกัปฏิบตัิ

โครงการกลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ
แผนดิน รายได

รวม(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)

ไตรมาสที่ 1

กลวิธี/มาตรการ
1. รวมมือกับสถานประกอบการสงเสริมความ

รวมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งใน

ประเทศและ    ตางประเทศ

2.พัฒนาระบบนิเทศ สําหรับนักศึกษาฝกสอน 

ฝกงานหรือสหกิจศึกษาและการฝงตัวของอาจารย 

 3. อบรมอาจารยในเรื่อง รูปแบบ (Model) การ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑและขอปฏิบัติใน

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถวน 

4. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม ที่เปนบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรรวมกับภาค

ประกอบการ

 5. ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม ทั้งโครงสรางและรายวิชา

ใหตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรวมกับภาค

ประกอบการ

 6. สนับสนุนอุปกรณ คุรุภัณฑ หองปฏิบัติการที่

สามารถสรางทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนโดย

สามารถเขาไปใชไดทั้งในและนอกเวลาเรียน

7.  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไมเสีย

คาใชจายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน

8. พัฒนาเกณฑการเลือกสถาศึกษา และสถาน

ประกอบการ การสงนักศึกษาและอาจารย ไปยัง

สถานประกอบการ

9.เผยแพรกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยัง

หนวยงานภายนอก

10.เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม 

เพื่อสงเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

 11.บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงาน

ดานวิชาการ

ไตรมาสที่ 3

( 1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58 )

ตารางท ี3  แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีประจาํปี  2558
งบประมาณ ไตรมาสที่ 2

(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58) ( 1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58 )

ไตรมาสที่ 4



บรรลุ /

ไมบรรลุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เงินเหลือจาย หมายเหตุโครงการกลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ
แผนดิน รายได

รวม(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3

( 1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58 )

งบประมาณ ไตรมาสที่ 2

(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58) ( 1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58 )

ไตรมาสที่ 4

1.โครงการ One Teacher One Research (กลวิธ ี2)  ดังน้ี        999,300.00     1,215,000.00

1.1โครงการวิจัยการพัฒนาเสนใยผสมดวยฟางขาวไทยเพื่ออุตสาหกรรม

สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม

       999,300.00       999,300.00       999,300.00 999,300.00       บรรลุ

1.2โครงการวิจัย การพัฒนาลวดลายและหนาผาขาวมาสําหรับชุดโอกาส

พิเศษ

        60,000.00         60,000.00         60,000.00 60,000.00         บรรลุ

1.3โครงการวิจัยการออกแบบและตัดเย็บชุดสตรมีุสลิมจากผาทอกะเหร่ียง         60,000.00         60,000.00         60,000.00 60,000.00         บรรลุ

1.4โครงการวิจัยการพัฒนาลวดลายยอมสีหมอฮอม และออกแบบตัดเย็บ

ชุดลําลอง

        60,000.00         60,000.00         60,000.00 60,000.00         บรรลุ

1.5โครงการวิจัยผาขาวมายอมสีธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑและสิ่ง

ทอ

        80,000.00         80,000.00         80,000.00 80,000.00         บรรลุ

1.6โครงการวิจัยบะหมี่กึ่งสําเรจ็รูปกากขมิ้นชันรสตมยาํ         60,000.00         60,000.00         60,000.00 60,000.00         บรรลุ

1.7โครงการวิจัยการศึกษาคุณคาของขาวตังเสริมขาวไรซเบอรี่         40,000.00         40,000.00         40,000.00 40,000.00         บรรลุ

1.8โครงการวิจัยผลิตภัณฑปลาแผนสมุนไพร         80,000.00         80,000.00         80,000.00 80,000.00         บรรลุ

1.9โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑไขขาวทอดกรอบ         40,000.00         40,000.00         40,000.00 40,000.00         บรรลุ

1.10โครงการวิจัยผําแผนปรุงรสนํ้าพริกแกงเขียวหวาน         40,000.00         40,000.00         40,000.00 40,000.00         บรรลุ

1.11โครงการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเสริมเกสรดอกบัวหลวง         40,000.00         40,000.00         40,000.00 40,000.00         บรรลุ

1.12โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑขนมถวยฟูภาคใตเสริมขาวสังขหยด         40,000.00         40,000.00         40,000.00 40,000.00         บรรลุ

1.13โครงการวิจัยการพัฒนารมถักลายสัญลักษณราชมงคลและบรรจุภัณฑ         80,000.00         80,000.00         80,000.00 80,000.00         บรรลุ

1.14โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไมประดิษฐ         80,000.00         80,000.00         80,000.00 80,000.00         บรรลุ

1.15โครงการวิจัยการพัฒนาเคร่ืองเลนจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือสรางเสริม

พัฒนาการเด็ก

        60,000.00         60,000.00         60,000.00 60,000.00         บรรลุ

1.16โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือสงเสริมทักษะการเขียน

สําหรับเด็กปฐมวัย

        80,000.00         80,000.00         80,000.00 80,000.00         บรรลุ

1.17โครงการวิจัยการพัฒนาวุนเสนเสรมิแปงแกนตะวัน        207,000.00       207,000.00       207,000.00 207,000.00       บรรลุ

1.18โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑปอเปยะสมุนไพรแชแข็ง        108,000.00       108,000.00       108,000.00 108,000.00       บรรลุ

กลวิธี/มาตรการ
1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH 

เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยอยางตอเนื่อง

2. สงเสริมระบบใหคําปรึกษาและสนับสนุนการทํา

วิจัย

3. สงเสริมการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรม

4. บูรณาการงานวิจัยเขากับกระบวนการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการ

5. สนับสนุนการพัฒนาและตอยอดโครงงานของ

นักศึกษาใหสามารถใชประโยชนไดจริง

6. สนับสนุนการประกวดแขงขันโครงงานนวัตกรรม

นักศึกษา

ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 2  Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม



บรรลุ /

ไมบรรลุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เงินเหลือจาย หมายเหตุโครงการกลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ
แผนดิน รายได

รวม(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3

( 1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58 )

งบประมาณ ไตรมาสที่ 2

(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58) ( 1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58 )

ไตรมาสที่ 4

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน (กลวิธ ี4) (งบ

รายได)

       500,000.00       500,000.00  ยกเลิกโครงการ -                 ไมบรรลุ

2.โครงการหมูบานตนแบบแมขายวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีโครงการ

พัฒนาการออกแบบลวดลายผาบาติกและเทคนิคการทําผาบาติกเพิ่อชุมชน

 (กลยุทธ 4) (เงินรายได)

       226,760.00       226,760.00       221,360.00 221,360.00       บรรลุ 5,400.00         

1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร (กลวิธี 2) (งบ

แผนดิน)

       540,000.00       535,260.00       540,000.00        535,260.00 บรรลุ          4,740.00

2. โครงการคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตรพัฒนาจิตสาธารณะ (กลยุทธ 

1) (งบรายได)

       328,000.00       328,000.00       283,500.00        283,500.00 บรรลุ        44,500.00

3.โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช

ประโยชน (กลวิธี 5) เงินแผนดิน

    5,685,000.00     5,685,000.00     4,363,000.00      4,363,000.00 บรรลุ    1,322,000.00

4.โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช

ประโยชน (กลวิธี 5) เงินรายได

    2,696,000.00     2,696,000.00     2,283,000.00      2,283,000.00 บรรลุ       413,000.00

ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 3 Internationallization : สงเสริมความเปนนานาชาติ

กลวิธี/มาตรการ

1. สงเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ

ตางประเทศในดานตางๆ เชน Visiting 

Professor นักวิจัย อาสาสมัคร

2. พัฒนาบุคลากร อาจารย ใหมีทักษะการใช

ภาษาตางประเทศ โดยการฝกอบรมสื่อการ

เรียนรู การใชสื่อ e-Learning

3. สงเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน 

ฝกอบรมตางประเทศ และประเทศเพ่ือนบาน

เพื่อความเขาใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ตางกัน

4. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาสงผลงาน

ประกวดระดับนานาชาติ

กลวิธี/มาตรการ
1. พัฒนาทักษะอาจารยโดยการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงานจริงดวยการฝงตัวในสถานประกอบการ 

(Embedded)

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความรวมมือในทุกภาค

สวน

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิ

บาล การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยง

5. พัฒนาระบบการจัดหารายได

6. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการประชาสัมพันธ

7.พัฒนาสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน โครงสรางพื้นฐานของ

คณะ

ยุทธศาสตรวาระเรงดวนที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม



บรรลุ /

ไมบรรลุ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เงินเหลือจาย หมายเหตุโครงการกลยุทธ   -   กลวิธี/มาตรการ
แผนดิน รายได

รวม(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3

( 1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58 )

งบประมาณ ไตรมาสที่ 2

(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58) ( 1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58 )

ไตรมาสที่ 4

1. โครงการกีฬาบัวนํ้าเงินเกมส (กลวิธ ี1) (งบรายได)        200,000.00       200,000.00       131,921.00        131,921.00 บรรลุ        68,079.00

3. โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรกับวัฒนธรรมไทย (กลวิธ ี1) (งบ

แผนดิน)

       200,000.00       200,000.00       184,000.00        184,000.00 บรรลุ        16,000.00

โครงการบริการวิชาการ

1. โครงการถายทอดวชิาชีพเทคโนโลยคีหกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต (กลวิธี 1) (งบแผนดิน)

       300,000.00       300,000.00       286,980.00        286,980.00 บรรลุ        13,020.00

2. โครงการถายทอดความรูเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑงานคหกรรมศาสตรสู

ชุมชน (กลวิธ ี2) (งบแผนดิน)

       200,000.00       200,000.00       183,950.00        183,950.00 บรรลุ        16,050.00

3. โครงการ : ยกระดบัคุณภาพชีวิตของหมูบาน 84 ชุมชน           (กลวิธี

 1) (งบแผนดิน)

       160,000.00       160,000.00       160,000.00        160,000.00 บรรลุ

4. โครงการถอดบทเรียน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน 84 ชุมชน 

(กลวิธ ี1) (งบแผนดิน)

        45,000.00         45,000.00         45,000.00          45,000.00 บรรลุ

5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ (กลวิธ ี1 ) (งบแผนดิน)

       104,100.00       104,100.00       104,100.00        104,100.00 บรรลุ

6. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ เร่ืองโครงการถอดบทเรียน (กลวิธี

 1 ) (งบแผนดิน)

        29,900.00         29,900.00         29,900.00          29,900.00 บรรลุ

7. โครงการอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร เพื่อการสรางงาน สรางรายได 

(กลวิธ ี1) (งบแผนดิน)

60,000.00        60,000.00        60,000.00        60,000.00         บรรลุ

กลวิธี/มาตรการ

1. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และทุนทาง

วัฒนธรรม เพื่อสรางอาชีพ เพิ่มมูลคา และ

เพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงใหกับชุมชน ดวยการ

บริการทางวิชาการแบบมีสวนรวม

2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย

1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เรียนรู และปลูกฝงจิตสํานึก การอนุรักษศิลปะ

และวัฒนธรรม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

2. สนับสนุนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น

3.พัฒนาบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม

4.พัฒนาระบบเครอืขายศิษยเกาใหเขมแข็ง 

5.สรางแรงจูงใจสรางความสัมพันธที่ดีกับศิษย

เกาและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของ

คณะเพ่ือสรางผลสัมฤทธิ์ในการประสาน

ประโยชน มีสวนรวมในการพัฒนาคณะและ

สังคม 

โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม



    แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจําปี  2559 
 
 
 
 
 
 
 



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. โครงการปรับปรุงหลกัสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์           140,000.00           140,000.00 138,595.00         138,595.00          ไม่บรรลุ 1,405.00         

2. โครงการพฒันาหลกัสูตรบณัฑิตนักปฏิบติัร่วมกบัสถานประกอบการ (กลวธีิ 5) (งบแผน่ดิน) ยกเลิกโครงการ             70,000.00 -                       ไม่บรรลุ         70,000.00 ยกเลิกโครงการ

3. โครงการสร้างเครือข่ายระหวา่งอาจารยก์บัสถานประกอบการวชิาชพีดา้นคหกรรมศาสตร์ (กลวธีิ 1 , 2 ) เงินรายได้           300,000.00 -                       ไม่บรรลุ       300,000.00 ยกเลิกโครงการ

4. โครงการเปิดโลกทศัน์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน (กลวธีิ 1) (งบรายได)้           500,000.00           500,000.00           499,000.00 499,000.00          ไม่บรรลุ 1,000.00         

5. โครงการติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)(งบรายได)้           100,000.00           100,000.00           100,000.00 100,000.00          บรรลุ

6. โครงการจดัหาอุปกรณ์ เครืองมือ ห้องปฏิบตัิการเฉพาะทาง (กลวธีิ 6) (ครุภณัฑ ์รวมรายได)้ 4,138,400.00              3,093,900.00        1,011,500.00        4,138,400.00 4,105,400.00       บรรลุ 33,000.00       

7. โครงการจดัหาอุปกรณ์ เครืองมือ ห้องปฏิบตัิการเฉพาะทาง (กลวธีิ 6) (ครุภณัฑ ์รวมรายได)้        1,870,800.00        1,316,100.00           520,130.00        1,870,800.00 1,836,230.00       บรรลุ 34,570.00       

8. โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน (กลวธีิ 7 ) (งบแผน่ดิน)           424,500.00           424,500.00           424,500.00 424,500.00          บรรลุ

แผ่นดนิ รายได้ รวม ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุ

ตารางท ี3  แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรีประจาํปี  2559
กลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ โครงการ งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3 ไตรมาสท ี4(1ต.ค. 58 - 31 ธ.ค.58) (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59) ( 1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59 ) ( 1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59 )

กลวธิ/ีมาตรการ1. ร่วมมือกบัสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทงัในประเทศและ    ต่างประเทศ2.พฒันาระบบนิเทศ สาํหรับนกัศึกษาฝึกสอน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการฝังตวัของอาจารย ์ 3. อบรมอาจารยใ์นเรือง รูปแบบ (Model) การผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัทีครบถว้น 4. พฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาใหม่ ทีเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั หนึงคณะหนึงหลกัสูตรร่วมกบัภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม ทงัโครงสร้างและรายวิชาใหต้รงกบัแผนการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัร่วมกบัภาคประกอบการ 6. สนบัสนุนอุปกรณ ์คุรุภณัฑ ์หอ้งปฏิบติัการทีสามารถสร้างทกัษะใหเ้กิดขึนในตวัผูเ้รียนโดยสามารถเขา้ไปใชไ้ดท้งัในและนอกเวลาเรียน7.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายตามรายการทีรัฐบาลสนบัสนุน8. พฒันาเกณฑก์ารเลือกสถาศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนกัศึกษาและอาจารย ์ไปยงัสถานประกอบการ9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัไปยงัหน่วยงานภายนอก10.เพิมพูน Soft Skills และพฒันาทกัษะทางสงัคม เพือส่งเสริมใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจดักิจกรรมนกัศึกษากบังานดา้นวิชาการ

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผ่นดนิ รายได้ รวม ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุกลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ โครงการ งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3 ไตรมาสท ี4(1ต.ค. 58 - 31 ธ.ค.58) (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59) ( 1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59 ) ( 1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59 )
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี2  Research & Innovation : พฒันางานวจิัยและนวตักรรม

1. โครงการ One Teacher One Research (กลวิธ ี2) มีดังน้ี           938,600.00           920,000.00
1.1โครงการวิจัยเรื่องน้ําพริกแกงเลียงกอนสําเร็จรูปเสริมแคลเซียมจาก

กางปลา

          196,200.00           196,200.00           196,200.00            196,200.00 บรรลุ
1.2โครงการวิจัยเรื่องผลิตภัณฑอาหารจากบัวหลวงที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

          196,200.00           196,200.00           196,200.00            196,200.00 บรรลุ
1.3โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระเปากาบหมาก           196,200.00           196,200.00           196,200.00            196,200.00 บรรลุ
1.4โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเสื้อผาโอกาสพิเศษจากผาไทย             60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00 บรรลุ
1.5โครงการวิจัยออกแบบและตัดเยบ็เคหะสิ่งทอจากผาทอกระเหร่ียง             60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00 บรรลุ
1.6โครงการวิจัยผาซิ่นจกลายโบราณโดยใชแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นกับ

แนวคิดการออกแบบแฟช่ันเพื่อการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑชุมชน ต.

น้ําอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ

            40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00 บรรลุ

1.7โครงการวิจัยผาบาติกน้ํายางพาราเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเสื้อผาเด็ก
            60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00 บรรลุ

1.8 โครงการวิจัยพัฒนาขาวตูเสริมขาวไรซเบอร่ี             40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00 บรรลุ
1.9 โครงการวิจัยการใชประโยชนจากกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑปนสิบไส

ปลา

            40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00 บรรลุ
1.10 โครงการวจิัยการพัฒนาเครื่องด่ืมสมุนไพรเสริมกลีบดอกบัวหลวง             60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00 บรรลุ
1.11 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑืเนื้อฝอยรสแกงมัสมั่นจากช้ินสวน

รองของเนื้อโค

            80,000.00             80,000.00             80,000.00              80,000.00 บรรลุ
1.12 โครงการวจิัยหมั่นโถวเกากี้แชแข็ง             40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00 บรรลุ
1.13 โครงการวจิัยการพัฒนาเยลลี่เสริมมะละกอสุก             20,000.00             20,000.00             20,000.00              20,000.00 บรรลุ
1.14 โครงการวจิัยขนมช้ันใบยานาง             20,000.00             20,000.00             20,000.00              20,000.00 บรรลุ
1.15 โครงการวิจัยมามอนสีธรรมชาติจากฝาง             20,000.00             20,000.00             20,000.00              20,000.00 บรรลุ
1.16 โครงการวจิัยการผลิตสีผงจากดอกอัญชันโดยวธิอีบแหงแบบโฟมเมท

            20,000.00             20,000.00             20,000.00              20,000.00 บรรลุ
1.17 โครงการวิจัยการพัฒนางานประดิษฐสรางสรรคจากผาขาวมา             80,000.00             80,000.00             80,000.00              80,000.00 บรรลุ
1.18 โครงการวิจัยการทําแปงเด็กจากดินสอพอง             60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00 บรรลุ
1.19 โครงการวจิัยการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสงเสรมิพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัย

            60,000.00             60,000.00             60,000.00              60,000.00 บรรลุ
1.20 โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อประกอบการจัดประสบการณเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยโดยใชเพลยโดว

            20,000.00             20,000.00             20,000.00              20,000.00 บรรลุ
1.21 โครงการวจิัยการใชวัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

กระบวนการคิดสรางสรรค

            40,000.00             40,000.00             40,000.00              40,000.00 บรรลุ
1.22 โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถภาพดานการสรางเครื่องมือประเมิน

พฤติกรรมเด็กปฐมวัยฯ

            50,000.00             50,000.00             50,000.00              50,000.00 บรรลุ
1.23 โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อการเลานิทานเพื่อสงเสริมความคิด

สรางสรรคของเด็กปฐมวัย

            50,000.00             50,000.00             50,000.00              50,000.00 บรรลุ
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนบทความทางวชิาการและงานวจิยั (กลวธีิ 3)           350,000.00           350,000.00           347,622.91            347,622.91 ไม่บรรลุ           2,377.09

กลวธิ/ีมาตรการ1. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพือสนบัสนุนการทาํวิจยัอยา่งต่อเนือง2. ส่งเสริมระบบใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนการทาํวิจยั3. ส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยัและนวตักรรม4. บูรณาการงานวิจยัเขา้กบักระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ5. สนบัสนุนการพฒันาและต่อยอดโครงงานของนกัศึกษาใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง6. สนบัสนุนการประกวดแข่งขนัโครงงานนวตักรรมนกัศึกษา



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผ่นดนิ รายได้ รวม ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุกลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ โครงการ งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3 ไตรมาสท ี4(1ต.ค. 58 - 31 ธ.ค.58) (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59) ( 1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59 ) ( 1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59 )
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี3 Internationallization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ1. โครงการแลกเปลยีนศิลปวฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได)้           500,000.00            500,000.00 ไม่บรรลุ       500,000.00 ยกเลิกโครงการ

2.โครงการหมู่บา้นตน้แบบแม่ข่ายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประยุกตใ์ชน้าํยางขนุนเพอืพฒันาลวดลายผลิตภณัฑผ์า้และเครืองแต่งกายโดยใชเ้ทคนิคผสมผสานมดัยอ้มและระบายสีบาติกเพอืส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(กลยุทธ์ 4) (เงินรายได)้
          181,500.00           181,500.00           181,500.00            181,500.00 บรรลุ

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่1.โครงการพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวธีิ 2) (งบแผน่ดิน) 564,000.00          564,000.00         552,750.00         552,750.00          บรรลุ 11,250.00       

3. โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พฒันาจติสาธารณะ (กลยุทธ์ 1) (งบรายได)้ 350,000.00          350,000.00         295,000.00         295,000.00          บรรลุ 55,000.00       

กลวธิ/ีมาตรการ1. พฒันาทกัษะอาจารยโ์ดยการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงดว้ยการฝังตวัในสถานประกอบการ (Embedded)2. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร3. สร้างวฒันธรรมองคก์รทีมีความร่วมมือในทุกภาคส่วน4. พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล การจดัการความรู้ การบริหารความเสียง5. พฒันาระบบการจดัหารายได้6. พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพือการบริหารจดัการและการประชาสมัพนัธ์7.พฒันาสิงแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์โครงสร้างพืนฐานของคณะ

กลวธิ/ีมาตรการ1. ส่งเสริมการแลกเปลียนบุคลากรกบัต่างประเทศในดา้นต่างๆ เชน่ Visiting Professor นกัวิจยั อาสาสมคัร2. พฒันาบุคลากร อาจารย ์ใหมี้ทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสือการเรียนรู้ การใชสื้อ e-Learning3. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลียน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพือนบา้นเพือความเขา้ใจศาสนาและวฒันธรรมทีต่างกนั4. ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาส่งผลงานประกวดระดบันานาชาติ



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แผ่นดนิ รายได้ รวม ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุกลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ โครงการ งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3 ไตรมาสท ี4(1ต.ค. 58 - 31 ธ.ค.58) (1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59) ( 1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59 ) ( 1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59 )
โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1. โครงการกีฬาบวันาํเงินเกมส์ (กลวธีิ 1) (งบรายได)้ 250,000.00          250,000.00         161,480.00         161,480.00          บรรลุ 88,520.00       

3. โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กบัวฒันธรรมไทย (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน) 350,000.00          350,000.00         349,920.00         349,920.00          บรรลุ 80.00              

โครงการบริการวชิาการ 1. โครงการถ่ายทอดวชิาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพอืการพฒันาคุณภาพชวีติ (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน) 300,000.00          300,000.00         285,860.00         285,860.00          บรรลุ 14,140.00       

2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพอืพฒันาผลิตภณัฑง์านคหกรรมศาสตร์สู่ชมุชน (กลวธีิ 2) (งบแผน่ดิน) 200,000.00          200,000.00         186,820.00         186,820.00          บรรลุ 13,180.00       

1. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจติสาํนึก การอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม และการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถนิ3.พฒันาบณัฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม4.พฒันาระบบเครือข่ายศิษยเ์ก่าให้เขม้แขง็ 5.สร้างแรงจงูใจสร้างความสัมพนัธ์ทดีีกบัศิษยเ์ก่าและการระดมทุนเพอืสนับสนุนกิจการของคณะเพอืสร้างผลสัมฤทธิในการประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและสังคม 

กลวธิ/ีมาตรการ1. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถนิ และทุนทางวฒันธรรม เพอืสร้างอาชพี เพมิมูลค่า และเพิมความมงัคงั มนัคงให้กบัชุมชน ดว้ยการบริการทางวชิาการแบบมีส่วนร่วม2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทบีูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวจิยั



 
 
 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประจําปี  2560 
       



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ1. โครงการเปิดโลกทศัน์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน (กลวธีิ 1) (งบรายได)้           500,000.00           500,000.00           499,000.00            499,000.00 บรรลุ           1,000.00

2 โครงการติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)(งบรายได)้           100,000.00 100,000.00         100,000.00         100,000.00          บรรลุ

3. โครงการจดัหาอุปกรณ์ เครืองมือ ห้องปฏิบตัิการเฉพาะทาง (กลวธีิ 6) (ครุภณัฑ ์รวม เงินแผน่ดิน+รายได)้        5,512,600.00 2,471,593.00      2,943,151.00      5,512,600.00      5,414,744.00       บรรลุ 97,856.00       

4. โครงการจดัหาอุปกรณ์ เครืองมือ ห้องปฏิบตัิการเฉพาะทาง (กลวธีิ 6) (ครุภณัฑ ์รวม เงินรายได)้        1,783,900.00 410,680.00         1,363,947.10      1,783,900.00      1,774,627.10       บรรลุ 9,272.90         

5. โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน (กลวธีิ 7 ) (งบแผน่ดิน)           424,500.00 424,500.00         424,500.00         424,500.00          บรรลุ

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการเสริมสร้างทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ           224,220.00 224,220.00         190,025.00         190,025.00          บรรลุ 34,195.00       

ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุแผ่นดนิ รายได้โครงการ

ตารางท ี3  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจําปี  2560
งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3(1ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59) (1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60) ( 1เม.ย.60 - 30 มิ.ย.60 ) ( 1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60 ) รวม

กลวธิ/ีมาตรการ1. ร่วมมือกบัสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกบัภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทงัในประเทศและ    ต่างประเทศ2.พฒันาระบบนิเทศ สาํหรับนกัศึกษาฝึกสอน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการฝังตวัของอาจารย ์ 3. อบรมอาจารยใ์นเรือง รูปแบบ (Model) การผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติั หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัในการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัทีครบถว้น 4. พฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาใหม่ ทีเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั หนึงคณะหนึงหลกัสูตรร่วมกบัภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลกัสูตรเดิม ทงัโครงสร้างและรายวิชาใหต้รงกบัแผนการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัร่วมกบัภาคประกอบการ 6. สนบัสนุนอุปกรณ ์คุรุภณัฑ ์หอ้งปฏิบติัการทีสามารถสร้างทกัษะใหเ้กิดขึนในตวัผูเ้รียนโดยสามารถเขา้ไปใชไ้ดท้งัในและนอกเวลาเรียน7.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายตามรายการทีรัฐบาลสนบัสนุน8. พฒันาเกณฑก์ารเลือกสถาศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนกัศึกษาและอาจารย ์ไปยงัสถานประกอบการ9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัไปยงัหน่วยงานภายนอก10.เพิมพูน Soft Skills และพฒันาทกัษะทางสงัคม เพือส่งเสริมใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจดักิจกรรมนกัศึกษากบังานดา้นวิชาการ

ไตรมาสท ี4
กลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุแผ่นดนิ รายได้โครงการ
งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3(1ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59) (1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60) ( 1เม.ย.60 - 30 มิ.ย.60 ) ( 1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60 ) รวม

ไตรมาสท ี4
กลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี2  Research & Innovation : พฒันางานวจิัยและนวตักรรม1. โครงการ One Teacher One Research (กลวธีิ 2) มีดงันี           650,000.00        1,130,000.00
1.1 วจิยัการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑเ์ครืองแต่งกายจากผา้ไทย 4 ภาค             20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.2 วจิยัการพฒันาศกัยภาพการบริหารงานและการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพของโรงงานสิงทอและเครืองนุ่งห่ม กรณีศึกษาบริษทัฮงเส็งการทอ จาํกดั

            20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.3 วจิยัการพฒันาเสือผา้ชุดสาํหรับครอบครัวจากผา้ฝ้ายทอมือ กลุ่มทอผา้บา้นจนัเสน จงัหวดันครสวรรค์             40,000.00             40,000.00             40,000.00 40,000.00            บรรลุ
1.4 วจิยัการศึกษาปริมาณกลีเซอรีนทเีหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพเชอืกหญา้แฝก             40,000.00             40,000.00             40,000.00 40,000.00            บรรลุ
1.5 วจิยัผลิตภณัฑจ์ากเฟรมไมแ้บบปรับขยาย             40,000.00             40,000.00             40,000.00 40,000.00            บรรลุ1.6 วจิยัการพฒันาสือการสอนสาํหรับเดก็ปฐมวยัจากดินไทย             60,000.00             60,000.00             60,000.00 60,000.00            บรรลุ
1.7 วจิยัการพฒันารูปแบบผา้กนัเปือนสาํหรับช่างจดัดอกไม้             40,000.00             40,000.00             40,000.00 40,000.00            บรรลุ
1.8 วจิยัการพฒันาซอสหอยจากหอยขม             20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.9 วจิยัการพฒันาลอดชอ่งสิงคโปร์แคลเซียมสูงจากแป้งงาดาํ             20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.10 วจิยัการพฒันาผลิตภณัฑข์นมขบเคยีวจากขา้วนึง             80,000.00             80,000.00             80,000.00 80,000.00            บรรลุ
1.11 วจิยัขนมปลากริมไข่เต่าจากเนือลูกตาลสุก             40,000.00             40,000.00             40,000.00 40,000.00            บรรลุ
1.12 วจิยัการพฒันาหมนัโถเสริมนาํใบบวัหลวง             40,000.00             40,000.00             40,000.00 40,000.00            บรรลุ
1.13 วจิยัขนมปังจากสารให้ความหวานหล่อฮงัก๊วย             20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.14 วจิยัการส่งเสริมทกัษะการเขียนของเดก็ปฐมวยัโดยการใชชุ้ดฝึกลีลามือ             20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.15 วจิยัการใชป้ระโยชน์จากกากถวัเหลืองในขนมทองมว้นสด             20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.16 วจิยัผลิตภณัฑห์มูส้มเสริมขา้วยีสตแ์ดง 60,000.00            60,000.00           60,000.00           60,000.00            บรรลุ
1.17 วจิยัการศึกษากระบวนการทเีหมาะสมในการผลิตภาพประกอบหนังสือนิทานเพอืเดก็บกพร่องทางการมองเห็น 40,000.00            40,000.00           40,000.00           40,000.00            บรรลุ
1.18 วจิยัการศึกษาคุณค่าของขนมขา้วตูขา้วไรซ์เบอรี             40,000.00             40,000.00             40,000.00 40,000.00            บรรลุ
1.19 วจิยัการพฒันาสูตรแป้งเดก็เนือโลชนั             20,000.00             20,000.00             20,000.00 20,000.00            บรรลุ
1.20 การศึกษาอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของขา้วเกรียบปลาดุกอุยสมุนไพร กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร บา้นผกักาดย่า อาํเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี

            50,000.00             50,000.00             50,000.00 50,000.00            บรรลุ

กลวธิ/ีมาตรการ1. จดัโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพือสนบัสนุนการทาํวิจยัอยา่งต่อเนือง2. ส่งเสริมระบบใหค้าํปรึกษาและสนบัสนุนการทาํวิจยั3. ส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยัและนวตักรรม4. บูรณาการงานวิจยัเขา้กบักระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ5. สนบัสนุนการพฒันาและต่อยอดโครงงานของนกัศึกษาใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง6. สนบัสนุนการประกวดแข่งขนัโครงงานนวตักรรมนกัศึกษา



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุแผ่นดนิ รายได้โครงการ
งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3(1ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59) (1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60) ( 1เม.ย.60 - 30 มิ.ย.60 ) ( 1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60 ) รวม

ไตรมาสท ี4
กลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ

1.21 การพฒันาผลิตภณัฑก์มัมลีดนาํตาลกลินรสดอกบวั             50,000.00             50,000.00             50,000.00 50,000.00            บรรลุ
1.22 การพฒันาสือการศึกษาเพอืส่งเสริมทกัษะคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั             50,000.00             50,000.00             50,000.00 50,000.00            บรรลุ
1.23 การพฒันาชุดมีดแกะสลกัผกัผลไมสู่้เชิงพาณิชย์           100,000.00           100,000.00           100,000.00 100,000.00          บรรลุ
1.24 การพฒันากระบวนการผลิตผกัแผน่แคลเซียมสูงตน้แบบ           100,000.00           100,000.00           100,000.00 100,000.00          บรรลุ
1.25 ผลของอุณหภูมิในการแช่เยือกแขง็ต่อคุณภาพของปอเปียะสมุนไพร           100,000.00           100,000.00           100,000.00 100,000.00          บรรลุ
1.26 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละลวดลายทีใชต้กแต่งสิงทอดว้ยศิลปะการทาํแพชเวร์ิคและควลิตงิ           150,000.00           150,000.00           150,000.00 150,000.00          บรรลุ
1.27 การพฒันาผลิตภณัฑช์าสมุนไพรพนังูเขียวผสมดอกพิกุล           250,000.00           250,000.00           250,000.00 250,000.00          บรรลุ
1.28 ผลการป้องกนัรังสียูวขีองผา้ฝ้ายทยีอ้มดว้ยสีครามธรรมชาติในโครงสร้างผา้ถกันิต           250,000.00           250,000.00           250,000.00 250,000.00          บรรลุ
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเรือง การพฒันางานวจิยัสู่การเขียนบทความเพอืเผยแพร่และตีพิมพ์           350,000.00 350,000.00                   345,249.68 345,249.68          ไม่ปรรลุ 4,750.32         
3. โครงการพฒันาผา้ทอผสมฟางขา้วไทยเพอืเครืองแต่งกายและผลิตภณัฑใ์นบา้น           440,000.00 440,000.00         440,000.00         440,000.00          บรรลุ
4. โครงการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ผกัตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชนั        1,200,000.00 1,200,000.00      1,200,000.00      1,200,000.00       บรรลุ

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี3 Internationallization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ1. โครงการแลกเปลยีนศิลปวฒันธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได)้           500,000.00 500,000.00                   500,000.00 500,000.00          ไม่บรรลุ

6.โครงการหมู่บา้นตน้แบบแม่ข่ายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการพฒันาลวดลายและการแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ขาวมา้ อาํเภอภาชี  (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได)้
          250,000.00 250,000.00         250,000.00         250,000.00          บรรลุ

กลวธิ/ีมาตรการ1. ส่งเสริมการแลกเปลียนบุคลากรกบัต่างประเทศในดา้นต่างๆ เชน่ Visiting Professor นกัวิจยั อาสาสมคัร2. พฒันาบุคลากร อาจารย ์ใหมี้ทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสือการเรียนรู้ การใชสื้อ e-Learning3. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลียน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพือนบา้นเพือความเขา้ใจศาสนาและวฒันธรรมทีต่างกนั4. ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาส่งผลงานประกวดระดบันานาชาติ



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุแผ่นดนิ รายได้โครงการ
งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3(1ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59) (1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60) ( 1เม.ย.60 - 30 มิ.ย.60 ) ( 1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60 ) รวม

ไตรมาสท ี4
กลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ

ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนท ี4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่1.โครงการพฒันาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวธีิ 2) (งบแผน่ดิน)           588,000.00 588,000.00         573,000.00         573,000.00          บรรลุ 15,000.00       
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการทิศทางการพฒันาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวธีิ 2) (งบแผน่ดิน)           330,000.00           330,000.00 326,856.72         326,856.72          บรรลุ 3,143.28         
3. โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พฒันาจติสาธารณะในเขตพนืที Area base ของงมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี           350,000.00 350,000.00         266,893.84      266,893.84          ไม่บรรลุ 83,106.16       
4. โครงการจดัตงัศูนยค์หกรรมศาสตร์ครบวงจร (Holistic Home Economics center)      34,500,000.00                          -   
5.โครงการปรับปรุงอาคารและสิงก่อสร้าง เพอืเพมิประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชน์ (กลวธีิ 5) เงินแผน่ดิน                             โครงการปรับปรุงชนั 1 อาคารพวงชมพู ร้านอาหาร (งบแผน่ดินปี 59) กลวธีิ 5

       5,591,000.00 5,591,000.00      5,080,000.00      5,080,000.00       บรรลุ 511,000.00     

6. โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)(การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขา้ว)
          400,000.00 400,000.00         400,000.00         400,000.00          บรรลุ

โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1. โครงการกีฬาบวันาํเงินเกมส์ (กลวธีิ 1) (งบรายได)้           250,000.00 ไม่บรรลุ ยกเลิกโครงการ

2. โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กบัวฒันธรรมไทย (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน)           350,000.00           350,000.00 350,000.00         350,000.00      350,000.00          บรรลุ

3. โครงการคหกรรมศิลป์ในแผน่ดินพ่อ             50,000.00 50,000.00        50,000.00        50,000.00            บรรลุ

4. โครงการราชมงคลน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาทสุีดมิได้และแสดงความจงรักภกัดีต่อพระองคฯ์           100,000.00 100,000.00      100,000.00      100,000.00          บรรลุ

กลวธิ/ีมาตรการ1. พฒันาทกัษะอาจารยโ์ดยการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงดว้ยการฝังตวัในสถานประกอบการ (Embedded)2. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร3. สร้างวฒันธรรมองคก์รทีมีความร่วมมือในทุกภาคส่วน4. พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล การจดัการความรู้ การบริหารความเสียง5. พฒันาระบบการจดัหารายได้6. พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพือการบริหารจดัการและการประชาสมัพนัธ์7.พฒันาสิงแวดลอ้ม ภูมิทศัน ์โครงสร้างพืนฐานของคณะ

1. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจติสาํนึก การอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม และการอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถนิ3.พฒันาบณัฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม4.พฒันาระบบเครือข่ายศิษยเ์ก่าให้เขม้แขง็ 5.สร้างแรงจงูใจสร้างความสัมพนัธ์ทดีีกบัศิษยเ์ก่าและการระดมทุนเพอืสนับสนุนกิจการของคณะเพอืสร้างผลสัมฤทธิในการประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพฒันาคณะและสังคม 



บรรลุ /
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ไม่บรรลุ เงินเหลือจ่าย หมายเหตุแผ่นดนิ รายได้โครงการ
งบประมาณ ไตรมาสท ี1 ไตรมาสท ี2 ไตรมาสท ี3(1ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59) (1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60) ( 1เม.ย.60 - 30 มิ.ย.60 ) ( 1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60 ) รวม

ไตรมาสท ี4
กลยุทธ์   -   กลวธิ/ีมาตรการ

โครงการบริการวชิาการ 1. โครงการถ่ายทอดวชิาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพอืการพฒันาคุณภาพชวีติ (กลวธีิ 1) (งบแผน่ดิน)           350,000.00 350,000.00                   338,856.80 338,856.80          บรรลุ 11,143.20       

2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพอืพฒันาผลิตภณัฑง์านคหกรรมศาสตร์สู่ชมุชน (กลวธีิ 2) (งบแผน่ดิน)           250,000.00 250,000.00                   195,560.00 195,560.00          บรรลุ 54,440.00       

กลวธิ/ีมาตรการ1. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถนิ และทุนทางวฒันธรรม เพอืสร้างอาชพี เพมิมูลค่า และเพิมความมงัคงั มนัคงให้กบัชุมชน ดว้ยการบริการทางวชิาการแบบมีส่วนร่วม2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการทบีูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวจิยั



  ส่วนท ี   สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี  
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สวนที่ 7 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธทางการเงินประจาํป 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีคหกรรม-

ศาสตร  ซึ่งจะสงเสริมใหการบริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุม

ติดตาม และประเมินผลการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร และ  กลยุทธ

ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   

 3. มีการใชจายประจําปท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ 

รวมท้ังการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร   

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอกรรมการประจําคณะ และกรรมการ

คณะเปนรายไตรมาส 

5. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

 การแปลงแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2557 – 2560 ไปสูการปฏิบัตินั้น จะมุงเนน

การมีสวนรวมของทุกหนวยงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เพื่อชวยขับเคลื่อนใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยดําเนินการดังนี้ 

1.  คณะฯจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560  

 2. การติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธทางการเงิน มีการวิเคราะหการใชเงินงบประมาณ

รายจายประจําป และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตรทราบ 
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การติดตามประเมินผล 

 1. ทางแผนกการเงินคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จัดทํารายงานการเงินและรายการการดําเนิน

โครงการ สงใหผูบริหารและหนวยงานทราบเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามและเรงรัดการเบิกจาย 

2. ทางแผนกการเงินคณะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร รายงานผลการดําเนินงานตอกรรมการ

คณะฯทุกรายไตรมาส 

 3. นําผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว และทบทวน ปรับปรุงแกไขใหมีความ

เหมาะสมตอไป 
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