
   รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) คณะสาธารณสุขศาสตร์  ประจ าปกีารศกึษา 2562 :  128  

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศกึษา 2562 

----------------------------------------------------------- 
 จากผลการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินคุณภพการศกึษาสรุปได้ดังนี้ 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ผลลพัธ์ผูเ้รยีน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

คา่เฉลี่ย 

4.51 

 

4.94 
= คะแนน 

บรรลุ 4.94  คะแนน 

1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์

ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอ้ยละ 

35 

 

8 
X100 = 32.00 % 

ไมบ่รรลุ 4.00 คะแนน 

25 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์

ประจ าคณะที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 

60 

 

7 X100 = 28.00 % 

 

ไมบ่รรลุ 

2.33 คะแนน 

25 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงานของ

นักศกึษาท่ีได้รับการตพีมิพ์ 

หรือเผยแพร่ 

5 คะแนน  

9.40 
 = 1.98  

ไมบ่รรลุ 0.25 คะแนน 

474 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

 

 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

 

 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.59 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวตักรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ

กลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

5 ข้อ 

5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงาน

วชิาการของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 20 21.20 
X 100 = 84.80% บรรลุ 5.00 คะแนน 

25 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์ท่ีสร้างนวตักรรม

ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา

ท้องถิ่น และโจทย์การ

พัฒนาประเทศ/แก้ไข

ปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหา

ระดับประเทศ 

ร้อยละ 20      

บรรลุ 5.00 คะแนน 

16 
X 100 = 64.00% 

25 

     

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม 
เฉลีย่รวม 

5.00 คะแนน 

องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ

วชิาการต่อสังคม 

6 ข้อ 
6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ

ความส าเร็จของการ

บริการวิชาการ 

5 ข้อ 

5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 3 การบริการวชิาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 ศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ

กลไกศลิปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 

 

5 ข้อ 

 

5 ข้อ (1-5) 

 

บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปน็ไทย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ 

ตนเอง 

(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบรหิาร

ของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธต์ามพันธ

กจิ และเอกลักษณ์ของ

คณะ 

5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบการ

บริหารและพัฒนา

บุคลากร 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ระบบ

ก ากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิรายองคป์ระกอบที่ 5 บริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

ผลการประเมนิเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.43 คะแนน 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลีย่ 
ผลการ

ประเมนิ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

องคป์ระกอบที่ 1 ผลลพัธ์ผู้เรยีน 6 3.17 5.00 2.59 3.59 ด ี

องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวตักรรม 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 บรหิารจัดการ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 15 3.17 5.00 4.04 4.43 ด ี

ผลการประเมนิ  พอใช้ ดีมาก ดี   
 

ผลการประเมิน  

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดท่ีควรพัฒนาภาพรวม 

จุดเด่น 

 คณะฯ มีระบบและกลไกทางการศึกษา การวจิัย การบรกิารวชิาการสู่สังคมและการบรหิารจัดการที่

ชัดเจน และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว ้

แนวทางเสริม 

 คณะฯ ควรรวบรวมระบบและกลไกทุกพันธกจิน ามาผสมผสาน  และสือ่สารเผยแพรใ่ห้คณาจารย์

สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการจัดท ารายงานต่างๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ระบบการสื่อสารภายในน่าจะมีหลายช่องทางเพื่อให้คณาจารย์ได้รับสารสนเทศของคณะไดอ้ย่างทั่วถึง 

แนวทางปรับปรุง 

 1.ประชุมจัดท า Flow การสื่อสารภายในคณะท าเป็น infographic ให้คณาจารย์ทราบขั้นตอนการสื่อสาร

ภายในและติดตามประเมินผลการสื่อสารเพื่อการปรับปรุงตอ่ไป  

 2.จัดระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส าคญัของคณะ 

 


