บอกเลา..แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน
จากที่ผมไดรับมอบหมายใหรวบรวมผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตามแผนพั ฒนาการศึกษาระดั บอุด มศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน ตั้ งแต ป 2555ปจจุบัน แผนพัฒนาฯ นี้ มี 4 ยุทธศาสตร เรียกชื่อวา “LEGS STRATEGY”
ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education
and Quality Education for All
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
E = Educational Professional
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
Graduated with Quality and Social Responsibility
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
S = Satang Utilization
ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education
and Quality Education for All
สร า งภาวะผู นํ า ที่ ต ระหนั ก ในคุ ณ ค า ของอุ ด มศึ ก ษา โดยเน น คุ ณ ภาพมากกว า ปริ ม าณ (Quality
Education) โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมดานอุดมศึกษา เพื่อเปนเปาหมายในการบริหารอุดมศึกษาของ
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีการเปลี่ยนกระบวน
ทัศนในการบริหารจัดการอุดมศึกษาในลักษณะเชิงรุกใหมีขีดสมรรถนะสูง มุงสูองคกรแหงการเรียนรู บน
พื้ น ฐานของสารสนเทศอุ ดมศึ กษาที่ ถูก ต อง เป น ปจ จุบัน โดยเฉพาะการพั ฒ นาบัณฑิ ตที่ต อบสนองความ
ตองการของสังคมที่ตองคํานึงถึงการเคลื่อนยายแรงงานและความตองการที่เปลี่ยนแปลงในแตละภูมิภาค
(Manpower Mobilization and Demographic Change) สร างความเชื่ อมั่ นในคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานสากล เปนศูนยกลางทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
E = Educational Professional
อาจารยมีจํานวนเพียงพอ ตรงความตองการในการผลิตบัณฑิต มีความสามารถในการทํางานวิจัย งาน
สรางสรรคและนวัตกรรม มีทักษะประสบการณในการถายทอดความรูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิต
วิญญาณความเปนครู มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดํารงตนอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไดรับการยกยองจาก
สั ง คม และมี คุ ณ ภาพเป น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง พั ฒ นาผู ที่ มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ มี
ประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ใหเขาสูการเปนอาจารยสมทบ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
Graduated with Quality and Social Responsibility
ยกระดั บ คุ ณภาพบั ณฑิ ต โดยเปลี่ ย นกระบวนทัศนก ารเรีย นรูของบัณ ฑิตใหมี คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อยางนอย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี ก ระบวนทั ศ น ใ หม ใ นการเรี ย นรู แ ละสามารถเรี ย นรู
ดวยตนเองตลอดชี วิต มีจิต อาสาและความรั บผิดชอบตอสังคม เป นพลเมืองที่มีคุณค าของโลก ดํ ารงไวซึ่ง
เอกลักษณวัฒ นธรรมและภู มิปญญาทองถิ่นไทยที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให
บัณฑิตมีดุลยภาพระหวางเกงงานและเกงความดี โดยเนนความรับผิดชอบ มีสุขภาวะ ทั้งรางกายและจิตใจ
เพื่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง โดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและ
พัฒนาบัณฑิตหลังเขาสูตลาดงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
S = Satang Utilization
ใช ยุ ท ธศาสตร ก ารเงิ น เป น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นและเป น กลไกกํ า กั บ เชิ ง นโยบายให
สถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) และกาวสูความเปนเลิศตามกลุมสถาบัน ครอบคลุมการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษา มีการระดมทุนจากทุกภาคสวนและบูรณาการในการใชทรัพยากรรวมกันและมีการกํากับติดตาม
ประเมินผลระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณอยางเขมงวด
ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม ประกอบดวย 9 กล
ยุทธ ไดแก
1.1 กําหนดคุณคาและสรางวิสัยทัศนรวมของอุดมศึกษาไทย เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศนการนําองคกร
สําหรับกลยุทธขอนี้ ทางมทร. พระนคร ไมไดทํา
1.2 การบริหารอุดมศึกษา โดยยึดเปาหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อยางตอเนื่อง การดําเนินงานที่ผานมาป 2555-ปจจุบัน มทร.พระนครมีการจัด
กิจกรรมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มทร.พระนคร เปนประจําทุกป
1.3 สร า งระบบการประเมิ น ศั ก ยภาพและพั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง กรรมการสภาของ
สถาบันอุดมศึกษา การดําเนินงานที่ตอบสนองกลยุทธขอนี้ คือ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผูบริหาร และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งกองบริหารงานบุคคลจัดโครงการเตรียมผูบริหารเปนประจําทุกป
1.4 สรางระบบการปดและยุบรวมหลักสูตร/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย: โดยใชผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกเปนเครื่องมือ คําอธิบายกลยุทธขอนี้หมายความวา คณะวิชา/หลักสูตร/มหาวิทยาลัย
นั้นไดรับผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกต่ํากวาเกณฑ 3 ปติดตอกัน ซึ่งที่ผานมา พบวา มทร.
พระนครยังไมเคยไดรับผลการประเมินเชนนั้น มทร.พระนครจึงไมมีขอนี้
1.5 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา (Hardware, Software, Peopleware)
ที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางขอมูลสารสนเทศการศึกษาขั้น พื้นฐาน อาชีว ศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อใช ในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การดําเนินงานที่
ผานมา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองคลัง กองบริหารงานบุคคลและกองนโยบายและแผน

จะเปนหนวยหลักในการพัฒนา Hardware, Software, Peopleware ในสวนของระบบ HRM BPM และ
ERP เปนประจําทุกป และกําลังเชื่อมโยงเขาสูระบบงานทําเบียนของนักศึกษา
1.6 ตอยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพใหเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นําระดับโลก การดําเนินงานที่
ผานมาตั้งแตป 2555-ปจจุบัน พบวา มทร.พระนครไดขยายความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยดานสิ่งทอ
และแฟชั่น ดวยการทําบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมทร.พระนครกับ The Tallina Technikakorgkool
University of Applied Science ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย ป 2555 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในคูสัญญา คณะบริหารธุรกิจ ป 2556
การแขงขันประกวดหุนยนตกูภยระดับโลกมหาวิทยาลัยฯ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
รางวัลหุนยนตที่มีความสามารถเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ป 2555 และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษสมรรถนะการขับเคลื่อนหุนยนตยอดเยี่ยม ณ ประเทศเนเธอรแลนด ป
2556
การจัดลําดับมหาวิทยาลัยระดับโลก Webometrics Ranking Web of World Repositoties (July
2012) ผลการจัดอันดับคลังความรูทางวิชาการระดับโลกของ Webometrics รอบครึ่งปหลังของป 2012
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการจัดอันดับที่ 943 ของโลก สําหรับ Top Repositories และ Top Institutional
Repositories
1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยใหเปนผูนําดานอุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน การดําเนินงานดานนี้
มุงเนนเรื่องการเรียนของนักศึกษา ไดแก โครงการที่เกี่ยวกับอาเซียนตางๆ สํานักงานสงเสริมงานทะเบียนและ
วิชาการนั้นเปนแมงานหลักในการผลักดันใหมีกรมคุณวุฒิวิชาชีพระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อทําการรับรองการ
ถายโอนหนวยกิตระหวางสถาบันการศึกษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และการทํางานวิจัยอาเซียน และ
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มี การทํ า ความร ว มมื อ กั บ มหาวิทยาลัย ในกลุมประเทศอาเซีย นอยาง University of
Economics and Law in Ho Chi Minh City และ Ho Chi Minh City University of Technology
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สําหรับโครงการในป 2557 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเตรียมความพรอมสูอาเซียน สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยภาษา คณะศิลปะศาสตรเปนแมงานหลักในการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนา
ความรูดานคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาในกลุมประเทศอาเซียน
1.8 สร า งระบบและกลไกเพื่ อ รองรั บ ความร ว มมื อ กั น ระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาครั ฐ
สถาบั นอุ ดมศึ กษาภาคเอกชน และหนว ยงานภาคการผลิตในดานการเรีย นการสอนและการวิจัย ผลการ
ดําเนิน งานพบวา มหาวิทยาลัยฯ ไดทําความรวมมือทางวิช าการกั บสถานศึกษาในประเทศ 8 แหง สถาน
ประกอบการ 4 แหง สรางเครือขายบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 15 แหง เครือขายการวิจัย ศูนย
แกปญหาและพัฒนางานวิจัย 1 ศูนย และหนวยบมเพาะธุรกิจ 3 แหง
1.9 พั ฒ นาระบบ โครงสร า ง และบทบาทหน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยไมมีการดําเนินงานดานนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปนอาจารย
ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก
2.1 เพิ่มปริมาณอาจารยใหตรงตามความตองการในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการ
เพิ่มจํานวนอาจารย แตประสบปญหาไมคอยมีผูมาสมัครตําแหนงอาจารย และผลตอบแทนไมจูงใจคนมาสมัคร
ดวย เพราะภาระงานที่มาก

2.2 พั ฒ นาอาจารยให เป น มื ออาชีพอยางเปน ระบบ มีความสามารถในการถายทอดความรู มีจิต
วิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม พัฒ นาตนเองด านวิชาการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง หาโอกาสในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อใหมีความรูที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ มหาวิทยาลัยฯ มีการ
จัดทํา Training Roadmap สําหรับบุคลากรสายวิชาการตลอด อาทิเชน โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษ ดานคอมพิวเตอร
2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารยใหมีความแข็งแกรงในการทําวิจัย มหาวิทยาลัยฯ มีการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูใหบริการวิชาการและการวิจัย เปนประจําทุกป โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนแมงานหลัก และมี
การจัดโครงการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติดวย
2.4 ปฏิรูประบบคาตอบแทนอาจารยโดยเนน performance based payment ควบคูไปกับการ
สงเสริมใหไดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยที่ทํางานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจูงใจในการทํางาน สําหรับกล
ยุทธนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีแผนงานชัดเจน เพียงแตในป 2557 เรามีนโยบายจายคาตอบแทนอาจารยที่บรรจุ
ใหมปริญญาเอก 5,000 บาท เปนระยะเวลาสามป เพื่อจูงใจในการทําตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหสัดสวน
อาจารยมหาวิทยาลัยฯ เปนไปตามที่ มคอ. กําหนดไว
2.5 พั ฒ นาระบบผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อดึงดูดผูมี ความสามารถทางวิช าการหรือวิช าชีพเปน อาจารยใ น
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ไมมีการดําเนินกลยุทธขอนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไมมีระบบการจาง
ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีเงินเดือนสูงเขามาทํางานตําแหนงอาจารย เพราะไมมีระบบรองรับการจางงานแบบนั้น
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก
3.1 พัฒนาระบบการเขาศึกษาในอุดมศึกษา ระบบการเรียนรูที่ยืดหยุนหลาก หลายในทุกกลุมวัยและ
ระบบการสําเร็ จการศึ กษา มหาวิทยาลัยฯ มีการเปดหลักสูตรตอยอดสําหรับคนมีงานทํ าและบั ณฑิตที่จ บ
การศึกษาไป หลักสูตรรองรับความตองการบริบทของสังคม หลักสูตรนานาชาติ และการกาวไปสูสากล
3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ใหไดรับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก มหาวิทยาลัยมี
การเปดหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร สาขาบริธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ รวมกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
3.3 สร า งระบบและกลไกเพื่ อ จั ด สอบใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะสาขาแห ง ชาติ ข องทุ ก หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมีการจัดสอบมาตรฐานดานอาหารและโภชนาการ อบรมมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี ใบประกอบ
วิชาชีพสําหรับวิชาชีพวิศวกร บัญชี แพทย สถาปนิก ของประเทศในกลุมอาเซียน
3.4 ปรับปรุงระบบติดตาม ประเมินและพัฒนาบัณฑิตหลังเขาสูตลาดงาน มหาวิทยาลัยมีการสํารวจ
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิตทุกป จัดโครงการราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ และมีการฝกอบรมอาชีพ
อิสระสําหรับนักศึกษา ศิษยเกาและบุคคลทั่วไป
ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ
ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก

4.1 วิเคราะหตนทุนคาใชจายตอหนวยคุณภาพ (Quality Unit Cost) เพื่อกําหนดความชัดเจนของ
โครงสรางการเงินอุดมศึกษาใหมีการจัดสรรงบประมาณแกสถาบัน อุดมศึกษาที่สอดคลองกับความเปนจริงใน
การดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสามารถสงเสริมความเปนเลิศในแตละกลุมสถาบัน มหาวิทยาลัยมี
การนําขอมูลที่หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตมาวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตในสวนของรายงานเปรียบเทียบ
ตนทุนประจําปทุกป และมีการจัดทํารายงานวิเคราะหความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐและรายงานระดับ
ความสําเร็จของการใชจายงบประมาณ (PART) เพื่อทบทวนการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต
ผลลัพธ
4.2 จั ดทํ า แผนกลยุ ทธ การเงิ น ให ส อดคลองกับเปาหมายของสถาบัน อุดมศึกษา และแผนพัฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการของกระทรวง และยุทธศาสตรกระทรวง ดังนี้ ยุทธศาสตรเรงรัดการ
พัฒนาประเทศ และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 7.5 ลานบาท ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเทาเทียมกันในสังคม 2 ผลผลิตคือ ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาสังคมศาสตร
และวิ ท ยาศาสตร การบริ ก ารวิ ช าการและการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมมีผลผลิตการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
4.3 จั ดสรรทุ น การศึ กษาเพื่ อ ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคํานึง ถึงความต องการกํา ลังคนของ
ประเทศ มหาวิ ทยาลั ย มี ทุน สนับ สนุ น การศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่แหลงทุน กําหนด
สามารถเสนอขอรับทุนไดตามประเภทของทุน 4 ประเภท คือ
1. ทุนที่ไดรับบริจาคตามวัตถุประสงค ไดแก ทุนมูลนิธิ ทุนสมาคม ทุนบริษัท หรือทุนบุคคลผู
บริจาคตามจิตศรัทธา เงื่อนไขของการรับทุนเปนไปตามแหลงทุนที่กําหนด นักศึกษาสามารถติดตอกองพัฒนา
นักศึกษาไดโดยตรง
2. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย โดยใหกูยืมสําหรับเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการ
ครองชีพระหวางการศึกษา
3. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนทุนสนับสนุนที่นั่งการศึกษา
พรอมยกเวนคาเลาเรียนใหกับนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต เขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี จนสําเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ทุนแลกเปลี่ยนไทยอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ป ๒๕๕๖ นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจระหวางประเทศไดรับทุนแลกเปลี่ยนไทยอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซียน
4.4 กํากับ ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณอยางเหมาะสม (utilization management) ตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีการกํากับ ติดตามประเมินผลการใชจายงบประมาณเปนราย
ไตรมาส ราย ๖ เดือน และรอบหนึ่งป โดยแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน งบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหนาที่เรงรัด ติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายใหเปนไปตามแผนการใช
จ า ยเงิ น งบประมาณของมหาวิ ทยาลั ย ฯ และเสนอแนวทางแก ไขป ญหา อุ ป สรรค ในการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณ
จากการทํางานเรื่องนี้ถึงไดรับความรูแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) เปนการทบทวนการทํางานของมหาวิทยาลัยฯ วา ไดเดินไปตามภาพแหงอนาคตที่มหาวิทยาลัยตั้งไว
มากนอยเพียงใด สูการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลกในอนาคต

