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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาวาริชศาสตร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 167/2552
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย
1. ผศ.ดร.สุชญา
2. อาจารยปรียารัตน
3. นายเกียรติษฎา

ผองใส
นาคสุวรรณ
ภูมิเพ็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
วาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่
12 มิถุนายน 2552 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ผศ.ดร.สุชญา ผองใส)
ประธานกรรมการ

(อาจารยปรียารัตน นาคสุวรรณ)
กรรมการ

(นายเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาวาริชศาสตร ประจําปการศึกษา 2551
(1 มิถุนายน 2551- 31 พฤษภาคม 2552) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปวาผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาวาริชศาสตร อยูในระดับพอใช เฉลี่ยคะแนนรวม 1.60 ซึ่งต่ํากวาผล
การดําเนินงานในรอบป 2550 (เฉลี่ยคะแนนรวม 2.00)
โดยภาพรวมของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของภาควิชาวาริชศาสตรมีจุดเดน
ในเรื่องของการวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม จุดที่ควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น ไดแก
การจัดทําแผน นโยบาย ระบบและกลไกในหนวยงาน และกําหนดตัวบงชี้ตามองคประกอบอยางชัดเจน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกตัวบงชี้
ตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อนํามาวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 3
ระดับ 1
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
70%
0
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ระดับ 3
ระดับ 5
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 7
ระดับ 7
สําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ระดับ 3
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
-50%
-52.92%
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ป.เอก90% ป.เอก 83%
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ป.ตรี 0%
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ผศ.+รศ.+ ผศ.+รศ.+ศ.
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
ศ. = 65%
= 61%
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
และ รศ.+ และ รศ.+ศ.
ศ. = 25%
= 22%

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

1

X

0
0.50

9

2

9

3

-

1

X

1

X

3

X

1

หมายเหตุ
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2.7
2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
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
ดําเนินงาน

บรรลุเปาหมาย
9 = บรรลุ
X = ไมบรรลุ

ระดับ 3

ระดับ 4

9

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)
3

ระดับ 4

-

X

0

หมายเหตุ

ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
0.30%

-

X

0

95%

20%

X

0

1.40

ประเมิน
จาก
10 ตัวบงชี้
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เปาหมาย

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ระดับ 1
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ระดับ 1
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
5 ขอ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
5 ขอ
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
250,000
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
บาท
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ 100%
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสทิ ธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบั การ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 4

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ 2

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

0
1

0.50
4 ขอ

X

2

3 ขอ

X

2

515,478.50
บาท

9

3

118.75%

9

3

133.33%

-

3

2.60

หมายเหตุ
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา
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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

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

ระดับ 1

-

X

0

50%

44.44%

X

3

25%

31.25%

9

3

หมายเหตุ

ไมประเมิน
2.00

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ประเมินจาก
3 ตัวบงชี้
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7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 8

เปาหมาย

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

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A

หมายเหตุ
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เปาหมาย

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 3
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ระดับ 5
การศึกษาภายใน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 9
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ระดับ 6

9

3

ระดับ 1

-

1

ระดับ 2

X

1

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

1.67
1.60

หมายเหตุ

ประเมินจาก
25 ตัวบงชี้

7
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

0.50
1.40*
0.50
2.60
2.00*
N/A
N/A
N/A

1.67
1.60

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได
* ทําไมครบทุกตัวบงชี้

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

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
ดีมาก
พอใช
N/A
N/A
N/A

พอใช
พอใช
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน
1. ไมมีแผนของภาควิชาทําใหการบริหารจัดการ
การดําเนินการไมมีทิศทางที่ชัดเจน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานของภาควิชาที่
ชัดเจน
2. ควรมีการกําหนดเปาหมาย/ตัวบงชี้ ของการ
ดําเนินงานแตละตัว เพื่อวัดความสําเร็จการ
ดําเนินงาน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํามี
ตําแหนงทางวิชาการและความเชี่ยวชาญพิเศษ

1. อาจารยประจําในภาควิชาวาริชศาสตรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกจํานวนมาก และมีศกั ยภาพในการ
สอนและวิจัยอยางสูง
2. มีความหลากหลายของวิชาเลือก เพื่อตอบสนองตอ 2. เพิ่มรายวิชาที่มีความทันสมัยและตรงตามความ
ความสนใจของผูเรียน
ตองการของผูใชบัณฑิตทั้งในปจจุบันและอนาคต
จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ยังไมมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา 1. ควรจัดใหมีระบบและกลไกสนับสนุนอาจารย
ทําการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. ขาดการประเมินผลเกีย่ วกับบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 2. ควรนํากลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช
รวมกับการเรียนการสอน เพือ่ ชวยเสริมเกีย่ วกับ
การติดตามและประเมินผล
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. โครงการหรือกิจกรรมที่จดั ขึ้นสําหรับนิสิตนั้น ยัง
ไมมีการกําหนดดัชนีชวี้ ัดความสําเร็จที่ชัดเจน อีกทั้ง
ไมมีการประเมินผลการดําเนินโครงการ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. คณาจารยมศี ักยภาพการทํางานวิจยั ดาน
วาริชศาสตรสูง
2. มีเครือขายการทําวิจยั ภายนอกมากขึ้น
จุดออน
1. ไมมีแผนการดําเนินการวิจัยของภาควิชาที่ชัดเจน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรประชุมใหอาจารยทปี่ รึกษาโครงการของ
นิสิต แนะนําตัว การกําหนดดัชนีชี้วดั ความสําเร็จ
และควรมีการประเมินผลการดําเนินงานสําหรับ
ทุกโครงการ

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรสนับสนุนและสงเสริมการสรางเครือขาย
วิจัยใหเขมแข็ง

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรทําแผนการดําเนินการวิจัยที่ชดั เจน เพื่อเปน
กรอบในการดําเนินงาน
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
1. คณาจารยในภาควิชาฯ เปนผูมีความสามารถและมี
สวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมจํานวนมาก

จุดออน
1. ภาควิชาฯ ไมมีแผนการดําเนินงานและไมไดจดั
โครงสรางใหมีการบูรณาการวิชาการแกสังคม กับ
ภารกิจทางดานการสอนและยังเขาถึงชุมชนไดนอย
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวม
ในการใหบริการวิชาการแกสังคมมากขึ้น อีกทั้ง
ยังควรใหมีโครงการบริการแกสังคมเพิ่มมากขึ้น
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรจัดทําแผนเพื่อใหงานบริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและควรใหมกี ารเขาถึงชุมชน
ใหมากขึน้

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ยังไมมีการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา
2. บุคลากรและนิสิตมีความเขาใจและมีสวนรวม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษานอยมาก

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศของฝายประกันฯ
ของภาควิชา เพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถเขาถึงได
2. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนิสิต
ไดเขารวมกิจกรรม/โครงการ/การอบรมตาง ๆ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่อง

