รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาวาริชศาสตร
ประจําปการศึกษา 2552
( 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาวาริชศาสตร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 138/2553
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.ทรงกลด
ผศ.ดร.ชนวัฒน
ดร.สาธินี
อาจารยศิริพรรณ
ดร.นิตยา
นางเนาวรัตน

สารภูษิต
ตันติวรานุรักษ
เลิศประไพ
บรรหาร
ไชยเนตร
โกมารพิมพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
วาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2552 ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่
26 พฤษภาคม 2553 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.ทรงกลด สารภูษติ )
ประธานกรรมการ

(ดร.สาธินี เลิศประไพ)
กรรมการ

(อาจารยศิริพรรณ บรรหาร)
กรรมการ

(ผศ.ดร.ชนวัฒน ตันติวรานุรักษ)
กรรมการ

(ดร.นิตยา ไชยเนตร)
กรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาวาริชศาสตร ประจําปการศึกษา 2552
พบวาในการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน องคประกอบที่ 4 การวิจัย องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ภาควิชาฯ มีผลการประเมินในระดับดี
(2.04) โดยมีจุดเดนดานการวิจัยและระบบกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน
1. มีศักยภาพดานงานวิจัย ทั้งการไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและผลงานตีพิมพในระดับสูง
จุดที่ควรพัฒนา
1. การเรียนการสอนควรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมใหครบทุกหลักสูตรและมีการประเมิน
ผูทรงคุณวุฒิดวย
2. เสริมสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกภาควิชา เพื่อสงเสริมการทําวิจัยใหเขมแข็งขึ้น
3. ควรสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโครงการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อนําผลมาพัฒนา
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. จัดใหมีการประเมินในองคประกอบอื่นๆ หรือดัชนีอื่นๆ ที่ยังไมไดประเมินเพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของภาควิชาตอไป

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 4
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
70%
85.71%
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ระดับ 3
ระดับ 6
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 7
ระดับ 6
สําคัญ
ระดับ 1
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ ระดับ 4
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
> - 50% - 71.15%
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ป.เอก
ป.เอก
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
90%
82.35%
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
ป.โท 10%
ป.โท
17.65%
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ผศ.+รศ.
ผศ.+รศ.
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
64.70%
> 65%
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

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

1

9

2
1.50

9

2

X

2

X

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
วิทยานิพนธทที่ ําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุเปาหมาย
9 = บรรลุ
X = ไมบรรลุ

ระดับ 4

ระดับ 5

9

คะแนน
การประเมิน
(ตามเกณฑ
สกอ.)
3

4 ขอ

3 ขอ

X

1

> 70%

34.88%

X

1

80%

78.95%

X

2

หมายเหตุ

ไมรับการประเมิน
0.30%

0

X

0

> 95%

80%

X

2

1.58
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เปาหมาย

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
5 ขอ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
4 ขอ
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
80,000
สรางสรรคจากภายในและภายนอก
บาท
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ 100%
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
50%
อางอิง (Citation) ใน refereed journal
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะ
สถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4

ผลการ
ดําเนินงาน

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

หมายเหตุ

ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A
6 ขอ

9

3

4 ขอ

9

3

679,916.67
บาท

9

3

80%

X

3

70.58%

9

3

3.00
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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
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ 3

ระดับ 3

9

2

50%

58.82%

9

3

30%

26.67%

X

2

80%

-

X

0

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

1.75
ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

หมายเหตุ
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7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 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

6
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 3
ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ
ระดับ 3
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ระดับ 5
การศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ระดับ 7

9

3

ระดับ 6

9

3

ระดับ 4

X

3

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

3.00
2.04

หมายเหตุ

9/3
53/26

7
ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม
หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมประเมิน
* หมายถึง ประเมินไมครบทุกตัวบงชี้

คะแนน

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

1.50
1.58*

ยังไมไดคุณภาพ
พอใช

N/A

N/A

3.00
1.75

ดีมาก
พอใช
N/A

N/A
N/A
N/A

3.00
2.04

N/A
N/A

ดีมาก
ดี

8

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน
-

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. การเชิญผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวม ตองมีทุกหลักสูตร 1. ควรเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเขารวมทุกหลักสูตร
และตองมีการประเมินผูทรงคุณวุฒิหลังจากเชิญ
มาสอน
2. การเก็บรวบรวมหลักฐานประมวลรายวิชา ควรมี 2. เก็บรวบรวมหลักฐานประมวลรายวิชาให
ครบถวน
ทุกรายวิชาและใหใชแบบฟอรมเดียวกับคณะฯ
3. สนับสนุนใหคณาจารยทาํ งานวิจัยดานการเรียน
3. ไมมีงานวิจยั หรือนวัตกรรมดานการเรียน
การสอน
การสอน

9
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีศักยภาพทางการวิจัย ทัง้ ดานงบประมาณ
(679,916.67 บาท) และงานวิจัยตีพิมพตอ อาจารย
ประจํา (80%)
จุดออน
1. ระบบบริหารงานวิจัยชัดเจน
2. ศักยภาพทางการวิจัยยังไมกระจายไปยังอาจารย
ประจําทุกทานในภาควิชา

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมคณาจารยสรางเครือขายวิจัยทัง้ ภายใน
และภายนอกใหเขมแข็ง

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. รวมมือกับคณะในการจัดทําระบบบริหาร
งานวิจัย และการวิเคราะหผลงานวิจัย
2. สงเสริมอาจารยใหทําวิจยั มากขึ้น และสราง
เครือขายในภาควิชาและภายนอกมากขึ้น เพื่อให
ผลดียิ่งขึ้น
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ภาควิชาฯ ไมไดจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการและไมมีการประเมินผล

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจและการ
ประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

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

11
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
-

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

