บทสรุปผูบ้ ริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปีการศึกษา 2553

ประวัติหน่วยงาน
ประวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หั ว หน้ า หน่ ว ยงานปั จ จุ บั น ชื่ อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. สิ ริ แข พงษ์สวัสดิ์ มีจ านวนอาจารย์ป ระจ าทั้งสิ้ น 115 คน ลาศึก ษาต่ อ 13 คน
ปฏิบัติงานจริง 102 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 44 คน ลาศึกษาต่อ.....-......คน ปฏิบัติงานจริง 44 คน
ในปีการศึกษา 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น
1,836 คน มีจานวนนักศึกษาแรกเข้า 454 คน มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา 328 คน มีงานวิจัยที่ดาเนินงาน 57
เรื่อง/ชิ้น มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่/นาเสนอ 56 เรื่อง/ชิ้น มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 22 กิจกรรม/โครงการ มีกิจกรรม/โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 5 กิจกรรม/โครงการเรื่อง มีเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย/บริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายนอก 26 เครือข่าย/แห่ง
วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนั้ นาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

.......................................................................................................................................
...

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ
3. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างอาชีพและสร้างความเข้ม แข็งแก่
ชุมชนและสังคม
4. ทานุบารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ
ผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดาเนินการ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารก าหนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนให้ค รบทุก ภารกิจ โดยด าเนิ น การได้ 8 ข้อ ผลการพัฒนาให้บรรลุต ามปรัชญา ปณิธาน พัน ธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันดาเนินการได้ใน 5 ข้อ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ มีผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินบัณฑิตเท่ากับ 4.23 มีผลการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดอัต
ลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันดาเนินการได้ 5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.81
จุดเด่น
1. บุคลากรของคณะฯมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์
2. แผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
3. คณะมีนักศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
4. ทุกหลักสูตรเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพ
5. บุค ลากรของคณะฯ มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธการปฏิบัติ งานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มีร ะบบและกลไกการพั ฒนาและบริห ารหลัก สูต รโดย
ดาเนินการได้ 6 ข้อ มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 มีอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17 มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
ดาเนินการได้ 7 ข้อ มีห้องสมุดและอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ดาเนินการได้ 7 ข้อ มี
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการได้ 7 ข้อ มีระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต ดาเนินการได้ 7 ข้อ มีระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา ดาเนินการได้ 5 ข้อ มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อย
ละ 85.12 มีค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ - มีค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 3.04
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.37
จุดเด่น
1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและปฏิบัติได้จริง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายนอก
2. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการฝึกสหกิจ /ฝึกประสบการณ์
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและการบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่นักศึกษาโดยดาเนินการได้ 7 ข้อ มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาดาเนินการได้ 6 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5
จุดเด่น
1. มีระบบการให้คาปรึกษาอย่างเป็นระบบ
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครบทุกด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ มี
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 ข้อ มีจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา 72,609.02 บาท มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ร้อยละ 12.29 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ จานวน 11 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 9.57 ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด และมีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จานวน 8 เรื่อง คิด
เป็นร้อยละ 6.09
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 3.92
จุดเด่น
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การส่ งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้เข้าร่ว ม
ฝึกอบรมและประชุมวิชาการเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพนักวิจัย
2. งานวิจัยของคณะฯ ถูกนาไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ต่าง ๆ
3. คณะฯ มีการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย โดยมีการให้ผลตอบแทนและรางวัลสาหรับนักวิจัยที่มีผลงาน
ดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ

4. คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้
เพิ่มขึ้นโดยสนั บสนุ นงบประมาณให้กับบุค ลากรไปเสนอผลงานทางวิช าการ และมีก ารจ่ายเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
5. คณะฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
6. คณะฯ มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและเงินสมนาคุ ณสาหรับบุคลากรที่มีการเผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะฯมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวนน้อย
2. คณะฯ มีงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยองค์ก รภายนอกได้ แต่ ไม่ได้ ด าเนิ น การต่ อ
ภายหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว
3. บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีสัดส่วนที่น้อยกว่าบุคลากรที่
ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
4. คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติจานวนน้อย
5. คณะฯ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ โดยองค์กรภายนอกในสัดส่วนที่
น้อยเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาของคณะฯ
6. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ประจาของคณะฯ
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีร ะบบและกลไกในการบริก ารทางวิ ชาการแก่ สังคมตามเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยด าเนินการได้ 5 ข้อ มีก ระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมดาเนินการได้ 5 ข้อ มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยร้อยละ 72.73 มีการดาเนินการผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.33

จุดเด่น
1. คณะฯ มีการดาเนินการที่ครบถ้วนตาม Flow chart ขั้นตอนการให้บริการทางวิชาการ
2. คณะฯ มีการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
3. คณะฯ มีการนาผลการประเมินการบูรณาการมาปรับปรุงการดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
4. คณะฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. คณะฯ มีก ารน าความรู้ ที่ได้ จ ากการให้บริก ารวิชาการ ถ่ายทอดสู่ บุค ลากรภายในและภายนอก
หน่วยงานโดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์
6.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัยได้
7. คณะฯ ได้ถ่ายทอดความรู้ เสริ มสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมทั้งช่วยกันอนุรัก ษ์
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน
8. คณะฯ มีการดาเนินการบริการทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและด้าน
เศรษฐกิจ
จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมดาเนินการ
ได้ 5 ข้อ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินการได้ 3 ข้อ มีการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินการได้ 5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 4.33
จุดเด่น
1. มีก ารบูร ณาการงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจ กรรม
นักศึกษา
2. คณะ ฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
-

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มีภ าวะผู้น าของกรรมการประจ าคณะและของผู้ บริหารทุกระดั บ
ดาเนินการได้ 7 ข้อ มีการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจสู่องค์การเรียนรู้ ดาเนินการได้ 5 ข้อ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจดาเนินการได้ - ข้อ มีระบบบริหารความเสี่ยง ดาเนินการได้ 6 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ 4.56
จุดเด่น
1. คณะมีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล บุคลากรมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ
2. มีการกระจายอานาจสู่ผู้เกี่ยวข้องและมีการประชุมแจ้งนโยบาย ให้บุคลากรทราบ
3. คณะจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้และบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
4. ผู้บริ หารคณะฯ ให้ค วามสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง เนื่ องจากเป็นเครื่องมือที่จะสามารถน า
คณะฯ ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
5. คณะฯ มีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ บรรลุเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีการให้รางวัลกับกลุ่มที่จัดการองค์ความรู้ได้ผลดีเยี่ยม เพื่อเป็นสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
ให้บุคลากร
2. คณะฯ ควรมีก ารทบทวนแผนบริหารความเสี่ย งในทุก ๆ ปี ให้ผู้บ ริหารของคณะฯ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะฯควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณดาเนินการได้ 7 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ 5
จุดเด่น
1.
2.
3.
4.
5.

มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กาหนด
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ในระบบ 3 มิติ และระบบ GFMIS
ตรวจสอบระเบียบใหม่ ๆ ของกรมบัญชีกลาง ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอจากส่วนกลาง
เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา

6. ผู้บ ริ ห ารสามารถตรวจสอบผลการใช้ จ่ า ยเงิ น ได้ ทุ ก เวลา เพื่ อ ใช้ใ นการตั ด สิ น ใจในการ
บริหารงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ปริมาณงานบางช่วงมาก บางครั้งจึงขาดการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบการเงินไม่ทันในรอบเดือน ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. มีขั้นตอนและภาระงานในการทางานค่อนข้างมาก
4. บางครั้งระบบ Net Work ขัดข้อง ทาให้มีปัญหาในการทางาน
5. ข้อกาหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ดาเนินการได้ 9 ข้อ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดได้
4.38
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 เท่ากับ 4.69
จุดเด่น
1. มีการนาผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
1. ติดตามผลการนาระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมของคณะ ฯ
2. ขาดงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
3. ผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีความรู้และมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3D โดยดาเนินการได้ระดับ 5 และผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย 3D มีความรู้ เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมจานวน 3 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10 เท่ากับ 5
จุดเด่น
1. มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานศึกษา 3 ดี (3D) ครบทั้ง 3 ด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 11 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็น
บัณ ฑิต นัก ปฏิบัติ ดาเนิน การได้ 5 ข้อ มีก ระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ และมีระบบและกลไกสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา ดาเนินการได้ 5 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 11 เท่ากับ 5
จุดเด่น
1. ทุกหลักสูตรมีสหกิจศึกษาและฝึกงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. งบประมาณมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน

สรุปผลการประเมินตนเองภาพรวมทุกองค์ประกอบ เท่ากับ 4.45
สรุปจุดที่ควรพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนาโดยเร่งด่วน
1. ควรจัดให้มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การเรียนการ
สอน ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะฯ ต่างในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อ
สร้างความเข้มแข้งและรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งเพื่อเป็นชุมชนดีเด่นที่มีการบริหารจัดการ
แบบยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
2. ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
3. ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง เพิ่ ม ปริ ม าณสั ด ส่ ว นของงานวิ จั ย ที่ ส ร้ า งสรรค์ ถู ก น าไปใช้
ประโยชน์ในองค์กรภายนอกให้มากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดภาระงานสอนของอาจารย์
จุดที่ควรพัฒนาภายใน 3 – 5 ปี
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และภารกิจอื่น ๆ ให้เข้มแข็ง รวมทั้งมีการติดตามผลและมีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
2. จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 รายวิชา ในทุกหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาในระยะยาวมากกว่า 5 ปี
1. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
2. จัดให้มีหลักสูตรนานาชาติร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศรวมทั้งสร้างและขยายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

