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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาชีวเคมี ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 196/2552
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย
1. ดร.อนุกูล
2. ดร.จุฑาพร
3. นางสาวอุษา

บูรณประทีปรัตน
จินดาสวัสดิ์
กลาณรงค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้ และเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทัง้ ศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และให
ขอเสนอแนะ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง

(ดร.อนุกลู บูรณประทีปรัตน)
ประธานกรรมการ

(ดร.จุฑาพร จินดาสวัสดิ์)
กรรมการ

(นางสาวอุษา กลาณรงค )
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาชีวเคมี ประจําปการศึกษา 2551 พบวา
การดําเนินงานของภาควิชา มีคะแนนการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. อยูในระดับดี
จุดเดน
1. เปนภาควิชาที่มีประสิทธิภาพดานงานวิจัยและมีผลงานวิจยั เผยแพรที่มีคุณภาพและไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ถึง 9 เรื่อง
2. อาจารยไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยในระดับสูง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย ที่ชัดเจน
2. เนื่องจากเปนภาควิชาที่มกี ารดําเนินงาน โดยรวมอยูในเกณฑดี แตขาดการเก็บขอมูลหลักฐาน
ผลการดําเนินงานในภารกิจตางๆ อยางครบถวนสมบูรณ จึงควรใหความสําคัญในดานนี้มากขึ้น
3. ควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานในแตละหลักสูตรทุกป และนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่องทุกป

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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 3
ระดับ 2
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
ประเมิน
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ไมได
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ระดับ 4
ระดับ 4
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 6
ระดับ 6
สําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ ระดับ 3
ระดับ 4
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
15%
16.91%
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
โท 50% โท 57.14%
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
เอก 40% เอก 42.85%
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
40%
42.86%
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
ระดับ 5
ระดับ 5
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

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

1

X

0
0.50

9

1

9

3

9

2

9

1

9

2

9

1

9

3

หมายเหตุ

ไมมี KPI
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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

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 3

เปาหมาย

2 ขอ

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9
2 ขอ
1

50%

85.71%

9

3

80%

100%

9

3

หมายเหตุ

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

2.00

ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A

ประเมินจาก
10 ตัวบงชี้
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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
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

เปาหมาย

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

4 ขอ

4 ขอ

9

2

3 ขอ

1 ขอ

X

1

80,000
บาท

217,835
บาท

9

3

50%

50%

9

3

20%

128.57%

9

3

2.40
ไมประเมิน
40%

42.83%

9

3

หมายเหตุ
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5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ไมเฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 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

เปาหมาย

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

หมายเหตุ

ไมประเมิน
3.00

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

ประเมินจาก
1 ตัวบงชี้
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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 6
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 6

9

3

ระดับ 3

X

1

ระดับ 4

9

3

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

2.33
2.05

ประเมินจาก
21 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

0.50
2.00*

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
พอใช

N/A

N/A

2.40
3.00*

ดี
ดีมาก

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

2.33
2.05

ดี
ดี

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได
* ทําไมครบทุกตัวบงชี้
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน
1. ขาดการกําหนดกลยุทธใหเปนไปตามแผน
2. ไมมีแผนปฏิบัติการประจําปที่ถูกตอง

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
1. บัณฑิตที่จบการศึกษา 85.71% ไดงานทําใน 1 ป
และทํางานไดเงินเดือนเทาหรือสูงกวาเกณฑ 100%
จุดออน
1. ขาดการวิเคราะหและปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียน
2. ไมมีกลไกบริหารที่กระตุน ใหอาจารยคดิ คน
นวัตกรรมการเรียนการสอน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธและการดําเนินงาน
2. จัดทําแผนดําเนินงานที่มตี ัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของโครงการ

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. แนะแนวทางการหางานทําและเทคนิคการ
ทํางาน
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรมีการวิเคราะหปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิมารวม
2. สงเสริมการพัฒนาอาจารยดานการวิจยั และ
พัฒนาดานการเรียนการสอน
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. มีเงินสนับสนุนการวิจัยตอจํานวนอาจารยประจําใน 1. สงเสริมการขอทุนวิจัยอยางตอเนื่องและ
ระดับสูง
กระจายสูอาจารยทานอื่นภายในภาควิชา
2. มีบทความวิจัยทีไ่ ดรับการอางอิงจํานวนมาก
2. สงเสริมการทําและเผยแพรงานวิจยั ที่มคี ุณภาพ
อยางตอเนื่อง
จุดออน
1. ไมมีระบบรวบรวมฐานขอมูลและงานวิจัย
2. ไมมีระบบกลไกลสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอก

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดรวบรวมระบบฐานขอมูลงานวิจัย
2. สงเสริมการสรางเครือขายงานวิจัยกับองคกร
ภายนอก
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. มีโครงการบริการวิชาการนอย

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการมากขึ้น

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. ขาดการใหความรูและทักษะดานการประกันแก
บุคลากรและนิสิตในภาควิชา
2. ไมมีเครือขายดานการประกันคุณภาพฯ

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีการใหความรูด านการประกันคุณภาพฯ
แกบุคลากรและนิสตในภาควิชา อยางทัว่ ถึงและ
ตอเนื่อง
2. สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพฯ ทั้งภายใน
และภายนอกภาควิชา

