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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาคณิตศาสตร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 121/2553
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.สวามินี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนวัฒน
ดร.สาธินี
ดร.จุฬารัตน
ดร.กาญจนา
นายสุดสายชล
นางเนาวรัตน

ธีระวุฒิ
ตันติวรานุรักษ
เลิศประไพ
หงสวลีรัตน
หริ่มเพ็ง
หอมทอง
โกมารพิมพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2552 ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่ 19
พฤษภาคม 2553 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนวัฒน ตันติวรานุรักษ )
กรรมการ

(ดร.สาธินี เลิศประไพ)
กรรมการ

(ดร.จุฬารัตน หงสวลีรัตน)
กรรมการ

(ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง)
กรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารยสุดสายชล หอมทอง)
กรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ )
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา 2552 ภาควิชาชีวเคมี มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน
ของ สกอ. อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 2.13) เปนภาควิชาที่มีความโดดเดนในดานการวิจัย
จุดเดน
1. เปนภาควิชาที่มีประสิทธิภาพดานงานวิจัยและมีผลงานวิจัยเผยแพรที่มีคุณภาพและไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
2. อาจารยไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยในระดับสูง ซึ่งหากสามารถขอทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเอกชน จะยิ่งทําใหความเขมแข็งในดานการวิจัยของภาคมีมากขึ้นดวย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ภาควิชาฯ มีการกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป
ที่สอดคลองกับแผนของคณะ อยางไรก็ตามควรกําหนดแนวทางในการจัดทําโครงการและกิจกรรมใน
แผนการดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ที่
เหมาะสม อีกทั้งควรมีการดําเนินงานตามภารกิจตางๆใหครบทุกภารกิจ เพื่อประโยชนในการพัฒนาปตอไป
2. เนื่องจากเปนภาควิชาทีม่ กี ารดําเนินงาน โดยรวมอยูในเกณฑดี แตขาดการเก็บขอมูลหลักฐาน
ผลการดําเนินงานในภารกิจตางๆ อยางครบถวนสมบูรณ จึงควรใหความสําคัญในดานนี้มากขึ้น
3. ควรมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานในแตละหลักสูตรทุกป และนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่องทุกป
4. สนับสนุนใหนิสิตในภาควิชานํากระบวนการประกันคุณภาพไปใช (PDCA) ในการจัดกิจกรรม
อยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
5. จัดใหมีการประเมินในองคประกอบอื่นๆ หรือดัชนีอื่นๆ ที่ยังไมไดประเมินเพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของภาควิชาตอไป

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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 4
ระดับ 4
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
60%
61.53%
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ระดับ 4
ระดับ 4
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 6
ระดับ 6
สําคัญ
ระดับ 3
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ ระดับ 4
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
<10%
6.31%
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ตรี = 0%
ตรี 0%
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
โท >30%
โท 50%
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
เอก >50% เอก 50%
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
>40%
37.50%
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
ระดับ 4
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

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

1

9

1
1.00

9

1

9

3

X

1

9

2

9

2

X

1

-

3

หมายเหตุ
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เปาหมาย

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทที่ ําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

3 ขอ

2.8

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

>60%

66.67%

9

2

>75%

88.33%

9

2

หมายเหตุ

ไมรับการประเมิน
>0.015%

0.521%

9

2

ไมมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1.91
ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A
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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
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 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.)

6 ขอ

6 ขอ

9

3

3 ขอ

4 ขอ

9

3

80,000
บาท

299,600
บาท

9

3

50%

160%

9

3

20%

160%

9

3

3.00
ระดับ 3

ระดับ 2

X

1

14%

37.50%

9

3

หมายเหตุ
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5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 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 และการวิจัย
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
2.00
ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

4/2

5
องคประกอบคุณภาพ

7.8

เปาหมาย

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

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 3

X

1

ระดับ 4

9

3

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

2.33
2.13

7/3
49/23

6
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

1.00
1.91*

ยังไมไดคุณภาพ
พอใช

N/A

N/A

3.00
2.00*

ดีมาก
พอใช

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

2.33
2.13

ดี
ดี

7

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

2. ขาดการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
อยางตอเนื่อง

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ขาดการประเมินผูทรงคุณวุฒิ ที่มีสวนรวมใน
หลักสูตร
2. ขาดการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. กําหนดกลยุทธเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถบรรลุ
แผนที่ตั้งไว โดยจัดตั้งกรรมการวิเคราะหความ
สอดคลองของกลยุทธและแผน
2. เพิ่มการติดตามความสอดคลองของ
กลยุทธและแผน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีการประเมินผูทรงคุณวุฒิที่มีสวนรวมใน
หลักสูตรทุกวิชา
2. สงเสริมใหอาจารยทาํ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

8
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวนอาจารย
ประจําสูง
2. รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
อาจารยประจํามีมาก
จุดออน
-

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยโดยขอทุน
จากหนวยงานภายนอกมากขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยทุกทานตีพิมพ รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีการยื่นขอสิทธิบัตร
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

9
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ขาดตัวโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
ตางๆ ของภาควิชา

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการของภาควิชาเอง
พรอมทั้งเก็บหลักฐานตัวโครงการ รวมถึงจัดประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ เพื่อนําผลมาพัฒนา
และปรับปรุงการจัดบริการวิชาการครั้งตอไป

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

10
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ขาดกลไกในการใหนิสิตมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพ และการสงเสริมใหนิสิตใช
กระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมนิสิต

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. เพิ่มระบบและกลไกลการใหความรูและทักษะ
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา และสงเสริมให
นิสิตนํากระบวนการคุณภาพไปใชในการพัฒนา
กิจกรรม

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การอางอิงหลักฐานควรถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของและลงรายละเอียดของเอกสารอางอิงเพิ่มเติม
เพื่อสะดวกตอการนําขอมูลมาใชตอไป

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

