รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ประจําปการศึกษา 2551
(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 197/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย
1. อาจารยปริยา
นุพาสันต
2. อาจารยวรานุรินทร ยิสารคุณ
3. นายเกียรติษฎา
ภูมิเพ็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้
และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และให
ขอเสนอแนะ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง

(อาจารยปริยา นุพาสันต)
ประธานกรรมการ

(อาจารยวรานุรินทร ยิสารคุณ)
กรรมการ

(นายเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในปการศึกษา 2551 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. อยูในระดับพอใช (คะแนน 1.79) โดยพบวา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
มีความโดดเดนในดานการบริการวิชาการ แตยังขาดการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เปนระบบและสมบูรณ
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
จุดเดน
1. ภาควิชามีกจิ กรรมการบริการวิชาการทีโ่ ดดเดน เปนที่ยอมรับ จึงควรมีการสนับสนุนและ
สงเสริมการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรกําหนดตัวบงชี้ เปาหมายการดําเนินการใหชัดเจนในแผนการดําเนินงานของภาควิชา
เพื่อใหการวัดผลการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
2. ภาควิชาควรขอกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่ม เนื่องจากมีภาระงานสอนเกินเกณฑที่ สกอ.
กําหนดคอนขางมาก
3. ควรมีการประเมินผลกิจกรรมที่ภาควิชาจัดทุกโครงการ เพื่อประโยชนตอการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา และเพื่อพัฒนาโครงการที่ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาวิทยาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.1 ผลสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 5
ระดับ 4
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

บรรลุเปาหมาย คะแนน
9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
X

หมายเหตุ

1

ไมประเมิน
1.00

ระดับ 3

ระดับ 4

9

1

ระดับ 5

ระดับ 3

9

3

ระดับ 3

ระดับ 0

X

0

6-9.99%
และ -6(-9.99)%
ป.เอก
<40%
(1)
ผศ.+รศ.+
ศ. <45%

153.08%

X

1

ป.เอก
22.73%

9

1

ผศ.+รศ.+ศ.
18.18%

9

1

ระดับ 4

ระดับ 3

X

2

ประเมินจาก
1 ตัวบงชี้

2
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2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 2

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ
การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

-

73.68%

-

2

-

95.51%

-

2

หมายเหตุ

ไมประเมิน
ไมประเมิน

-

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ระดับ 6
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ระดับ 2
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 3

100%

-

3

1.60

ระดับ 5
ระดับ 2

X
9

ประเมินจาก
8 ตัวบงชี้

1
1

1.00

ประเมินจาก
1 ตัวบงชี้

3
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสทิ ธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 4

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)

5 ขอ

4 ขอ

X

3

3 ขอ

3 ขอ

9

2

หมายเหตุ

ไมประเมิน

รอยละ 30
ขึ้นไป

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
ระดับ 3
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
25%
การใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

31.81%

9

2

ไมประเมิน

1.66

ระดับ 6

9

3

45.45%

9

3

ประเมินจาก
3 ตัวบงชี้

4
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เปาหมาย

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

>=30%

-

ผลการ บรรลุเปาหมาย
คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ
การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9
31.82%
3

0

-

0
2.25

ระดับ 3

ระดับ 3

9

2
2.00

ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

หมายเหตุ

5
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7.8

เปาหมาย

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับ 5
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ระดับ 4
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
ระดับ 4
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 9
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

หมายเหตุ

ไมประเมิน

N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A
ระดับ 5

9

3

ระดับ 4

9

2

ระดับ 4

X

2

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

2.33
1.79

ประเมินจาก
22 ตัวบงชี้

6
ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม

คะแนน

≤1.5 ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 คุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 คุณภาพระดับดี
2.51-3.00 คุณภาพระดับดีมาก

1.00*
1.60*
1.00*
2.00*
2.25
2.00

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
พอใช
ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
พอใช
ดี
พอใช

N/A
N/A

N/A
N/A

2.33
1.79

ดี
พอใช

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได
* ทําไมครบทุกตัวบงชี้

7

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน
1. มีการกําหนดแผนการดําเนินงานและตัวชี้วดั การ
บรรลุเปาหมาย แตขาดเปาหมายที่ชัดเจน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารย
ประจํามากเกินไป

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรระบุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่ชัดเจนใน
แผนการดําเนินงาน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรขออัตรากําลังอาจารยเพิ่ม

8
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลอง
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคครบทั้ง
5 ประเภท
จุดออน
-

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
-

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ไมมีการเก็บหลักฐานผลการประเมินการบริการ
วิชาการแกสังคมของภาควิชาฯ

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรจัดกิจกรรมตอเนื่องทุกป และประเมินผล
การจัดกิจกรรมทุกโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุง
ในปตอไป
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรจัดเก็บเอกสารการประเมินการจัดโครงการไว
ที่ภาควิชาฯ ดวย เพื่อประโยชนในการนําขอมูลไปใช
งานและการปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป

9
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

-

-

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

-

-

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

10
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ดี มีการ
จัดเก็บเอกสารชัดเจน
จุดออน
1. การใหความรูแกนิสิตดานประกันคุณภาพฯ
ยังไมชัดเจน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพฯ แกนิสิต
เชน การประเมินการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิต เปนตน

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การเขียนผลการดําเนินงานของเลม SAR ควรอธิบายผลการทํางานใหชัดเจน โดยสอดคลองกับ
แตละขอของเกณฑมาตรฐาน

------------------------------------------------------

