
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
( Self  Assessment  Report ) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
ประจําปการศึกษา  2550 

( 1  มิถุนายน  2550 -  31  พฤษภาคม  2551 ) 
 



สารบัญ 
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1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 27 
องคประกอบที ่ 2  การเรียนการสอน 30 

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 30 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 34 
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ 38 

การเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 41 
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2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 47 
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2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผาน 60 

มาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม   
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องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 124 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 124 
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การประเมินตนเองตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน  
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR )   ปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกริกจัดทําข้ึนเพื่อ

รายงานผลการดําเนินงานระหวาง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550  ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551   โดยยึดการ
ประเมินตาม 9 องคประกอบของ สกอ. รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3  จาก สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.)  โดยมีรายละเอียดของตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้ดังนี้ 

ตารางจํานวนองคประกอบและตัวบงชี ้

องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 2 
2.  การเรียนการสอน 12 
3.  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 
4.  การวิจัย 4 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม 4 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 
7.  การบริหารและการจัดการ 9 
8.  การเงินและงบประมาณ 2 
9.  ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 3 

รวม 39 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

24 

องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบงชี ้1.1   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน b  Kr 1101 
2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกันและ
สอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ  

b  Kr 1102 

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน b  Kr 1103 - 1107 

 
4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ b  Kr 1108 
5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและ
สภามหาวิทยาลัย 

b  Kr 1109 

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ ยุทธศาสตรและแผน 
พัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 

b  
Kr 1103 , 

Kr 1110 – 1114 

7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุง 
กลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  b 

 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -   ขอ  (ระดับ)      ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  6  ขอ   (ระดับ) 
เปาหมายปตอไป :  6  ขอ  (ระดับ)   
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1. มหาวิทยาลัยเกริกมีความมุงมั่นในการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจหลักคือการ

เรียนการสอน   การวิจัย   การบริการทางวิชาการ    และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    เพื่อใหการดําเนินงาน
สอดคลองและบรรลุตามพันธกิจดังกลาว ไดกําหนดปรัชญา  ปณิธานและวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไวเปนลายลักษณอักษร   ทั้งนี้โดยผานที่ประชุมผูบริหาร   และเผยแพร
แกคณาจารย  นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน  โดยแสดงไวในรายงานการประเมินตนเอง  ติดบอรด
ประชาสัมพันธ  และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหจุดออน   จุดแข็ง   โอกาส   และอุปสรรคตางๆ แลวนํามา
พัฒนาและกําหนดแผนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย   โดยมีความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  โดยคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมโดยมีการประชุมระดมความคิด   
ทั้งนี้ไดวางแผนใหสามารถมีการดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว     

3. มหาวิทยาลัยเกริกมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน   และกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จของแตละตัวบงชี้   เพื่อวัดผลการดําเนินงานใหครบทุกภารกิจตามแผนยุทธศาสตร   

4. มหาวิทยาลัยเกริกมีการดําเนินการตามแผนทุกภารกิจ   ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณ
ปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลง และมีปจจัยอ่ืน ๆ มาเกี่ยวของจึงทําใหมีการปรับแผนการดําเนินงานและ
โครงการ  เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

5. มหาวิทยาลัยมีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
โครงการตาง ๆ  ในแตละคณะวิชา  โดยคณบดีแตละคณะวิชาจะรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับ ยุทธศาสตรและแผน พัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ 
 
การบรรลุเปาหมาย 

 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 1.1 มีการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ อยูในระดับ  5  ขอ   เกณฑประเมิน 2  
คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี ้
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เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2 บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1101 ปรัชญา และปณิธานของทุกหนวยงาน  บอรดประชาสัมพันธปรัชญา  ปณิธาน ของคณะและสาขาวิชา
ตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซตมหาวิทยาลัยเกริก (www.krirk.ac.th) 

Kr 1102 
 

สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา หัวขอ “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกภายใตสภาวการณการ
แขงขันในอนาคต” 

Kr 1103 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และรายงานการประชุมสาขาวิชาตาง ๆ ที่ระบุถึง
กระบวนการในการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2550 

Kr 1104 
 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรวมพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะเวลา 5 ป ( 1 มิ.ย. 
2550 – 31 พ.ค. 2555 ) เพื่อเร่ิมนําไปใชต้ังแตปการศึกษา 2550 ซ่ึงกําหนดกรอบนโยบาย  
วัตถุประสงค  เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงาน 

Kr 1105 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที ่4  (1 มิ.ย. 2550 – 31 พ.ค. 2555 ) 
Kr 1106 แผนการดําเนินงานของคณะและสาขาวิชาตาง ๆ ที่แสดงถึงการกําหนดเปาหมายและ 

ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
Kr 1107 โครงการ / แผนดําเนินงานของคณะวิชาตาง ๆ และหนวยงานสนับสนุน   ปการศึกษา 2550 
Kr 1108 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะและสาขาวิชาตาง ๆ 
Kr 1109 เอกสารการขอเบิกงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน 
Kr 1110 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของคณะวิชา 
Kr 1111 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของคณะวิชา...... ประจําปการศึกษา 2549-2553 
Kr 1112 แผนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานของคณะวิชา...... ประจําปการศึกษา 2549-2553 
Kr 1113 สรุปประเมินแผนปฏิบัติงานและโครงการป 2549 
Kr 1114 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูบริหาร  ปการศึกษา  2550 

 
 
 
 

http://www.krirk.ac.th
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ตัวบงชี ้1.2    รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

การคิดรอยละ  คํานวณมาจาก 
 
 
 
 

ประเด็นของการ
ประเมินผล 

จํานวนตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติงานที่
บรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงช้ี
ของแผนปฏิบัต ิ
งานทั้งหมด 

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีของ
การปฏิบัติงาน 

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

ดานมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต 

99 111 89.19 

ดานงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 26 29 89.66 

ดานการบริการ
วิชาการ 35 37 94.59 

ดานงานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 21 23 91.30 

Kr 1106 
Kr 1201 
Kr 1202 

รวมทุกประเด็น 181 200 90.5  
 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -    ( รอยละ ) ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   90.5  ( รอยละ )  
เปาหมายปตอไป :  90  ( รอยละ ) 
    
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 

1.  ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนปฏิบัติการทั้งหมด 111 ตัว
บงชี้   แตสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายไดเพียง  99  ตัวบงชี้   คิดเปนรอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  89.19 

2.  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  มหาวิทยาลัยไดกําหนดจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
การทั้งหมด  29  ตัวบงชี้    แตสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายได  26  ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 89.66 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

x 100 
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3.   ดานการบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยไดกําหนดจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ทั้งหมด  37  ตัวบงชี้    แตสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายได  35  ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 94.59 

4.   ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยไดกําหนดจํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
การทั้งหมด  23  ตัวบงชี้    แตสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายได  21  ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 91.30 

ดังนั้นรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของงานที่กําหนดใหดานผลผลิต   ผลการ
ประเมินตนเองคร้ังนี้บรรลุเปาหมายรอยละ  90.5   ซึ่งเปนที่นาพอใจในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 1.2 รอยละของ

การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดเปนรอยละ 80  เกณฑประเมิน  2  คะแนน 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74  บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89  บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100  

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 1106 แผนการดําเนินงานของคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ  ที่แสดงถึงการกําหนดเปาหมายและ 

ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
Kr 1201 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงช้ี 
Kr 1202 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประจําคณะรับผิดชอบการดําเนินโครงการและประเมิน

โครงการ 
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สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 1   
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
การประเมิน  

องคประกอบท่ี 1 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 
 

 
5 ขอ  ( ระดับ ) 

80% 

 
6  ขอ 
90.5% 

 
2 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1   5/2  = 2.5 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง   
มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานที่ดีที่สอดคลองกับ

มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาแหงชาติ   ซึ่งตองมีการพิจารณาในการปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันที่เปล่ียนแปลงและสอดคลองกับแผนพัฒนาชาติ 
 

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน    

 โครงการในแตละแผนการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการกําหนด
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานใหเหมาะสม     และควรมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อวิเคราะหปรับปรุงแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง  และในปการศึกษาตอไปควรนําผลการ
ประเมินตาง ๆ เหลานีม้าพิจารณาในการเขียนแผนดําเนินการอยางจริงจัง 
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องคประกอบท่ี  2   การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี ้2.1    มรีะบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
b  Kr1103 

Kr 2101 – 2106 
2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน

แผนการผลิตบัณฑิต b  Kr 1105 
Kr 2107 – 2108 

3 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและ
การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเร่ือง 

b  Kr 2109 – 2115 

4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

b  Kr 2116 – 2117 

5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

b  Kr 2118 

6 หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

b  Kr 2119 – 2122 

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท
เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 b  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   - ขอ  (ระดับ) ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   6 ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปตอไป :  6 ขอ (ระดับ) 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน 

สกอ.  โดยผูบริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนกวางไกลในการวางนโยบายและเตรียมความ
พรอมในการเปดสอนหลักสูตรที่ทันสมัย   ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  และเปนหลักสูตรที่มี
ลักษณะโดดเดน  มีการจัดเตรียมความพรอมดานคณาจารยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาซึ่งสนับสนุนการ
เรียนรู  หนังสือและวารสารในสํานักหอสมุด  หองปฏิบัติการ  อาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณการศึกษา
อ่ืน ๆ อีกทั้งมีการวางแผนการเตรียมการลวงหนาในการเปดหลักสูตรใหม ๆ  โดยมีการศึกษา 2551-2552  
คณะศิลปศาสตรจะเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 
(2 ปตอเนื่อง)  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอาชีพ (English 
Program)  

2.  ในการเปดหลักสูตรแตละหลักสูตร  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร
ในแผนการผลิตบัณฑิต  โดยกําหนดจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในแตละปการศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา  ซึ่งจะตองระบุไวในเลมหลักสูตรที่เสนอขอเปดดําเนินการ
หลักสูตรจาก สกอ. 

3.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร / คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรอันประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  เปนกรรมการในการ
ดําเนินการ  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิชา   กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติใช  เพื่อเสนอ สกอ. รับรองหลักสูตรตอไป 

4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา และจัดทําแบบ ทม.07-
02  ซึ่งเปนแบบขอมูลการดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา  โดยนําสงให สกอ. 
ภายใน 30 วันเมื่อส้ินสุดทุก ๆ ภาคเรียน  อีกทั้งหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน   มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน   ตลอดจน ไดเพิ่มขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  (ตามแบบฟอรม
ของ สกอ.) และไดสงขอมูลทางเว็บไซตให สกอ.ประมวลผล   จึงทําใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลในการตัดสินใจ
เพื่อดําเนินการหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน  เชน  ขอมูลรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา / รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป / รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

5.  จากผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาในขอ 4  
มหาวิทยาลัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตรภายในทุก ๆ 5 ป  และปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตรเสมอมา 
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6.  หลักสูตรของทุกคณะวิชาที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ.  และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็น
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ   การบริหารหลักสูตร   ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  และความตองการของตลาดแรงงานและสังคม  และ / 
หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.1 วามีระบบ
และกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรอยูในระดับ 5  ขอ   เกณฑประเมิน 3 คะแนน   ตามเกณฑ
มาตรฐาน  สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ  6  ขอแรก 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1103 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และรายงานการประชุมสาขาวิชาตาง ๆ ที่ระบุถึง
กระบวนการในการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 2550 

Kr 1105 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที ่4 ระยะเวลา 5 ป (1 มิ.ย. 2550 – 31 พ.ค. 2555 ) 
Kr 2101 รายละเอียดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548    แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตร    และแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ สกอ. (ใน
หนังสือ “มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ” ของสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สกอ.) 

Kr 2102 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ / คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของคณะวิชาตาง ๆ  
Kr 2103 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาตางๆและหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี  ที่

ผานการรับรองจาก สกอ. 
Kr 2104 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
Kr 2105 ระเบียบการหลักสูตร 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 2106 การเปด – ปดสาขาวิชาตาง ๆ 
Kr 2107 สําเนาแนบ สมอ.07 – 02  ( แบบรายงานขอมูลการดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําภาค

การศึกษา ) 
Kr 2108 แบบ สมอ. 07 – 04   ( แบบรายงานขอมูลการดําเนินการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําภาค

การศึกษา ) 
Kr 2109 เอกสารการเตรียมความพรอมดานการเปดหลักสูตรโลจิสติกส 
Kr 2110 เอกสารจากสํานักวิชาการ เพื่อเตรียมความพรอมใหคณะวิชาตาง ๆ ดานการเปดและปรับปรุงหลักสูตร 
Kr 2111 ขอมูลแสดงจํานวนอาจารยประจําแตละหลักสูตรและอุปกรณการเรียนการสอน 
Kr 2112 แบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับสาขาวิชา 
Kr 2113 แบบประเมินผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 
Kr 2114 จํานวนคุณวุฒิ อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ 
Kr 2115 รายช่ืออาจารยประจําและอาจารยพิเศษ   ของหลักสูตรตาง ๆ  ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2551 
Kr 2116 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ตัวอยาง ขาวสาร  และ  print out  ความตองการแรงงาน

ดานโลจิสติกสจากอินเทอรเน็ต 
Kr 2117 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และแบบสํารวจความพึงพอใจของนายจางและแบบสรุป ฯ 
Kr 2118 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะนิติศาสตร  ประจําปการศึกษา 2550  ( คร้ังที่ 7 ) 
Kr 2119 หลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจาก สกอ. 
Kr 2120 หลักสูตรที่ผาน สกอ. ทุกหลักสูตร 
Kr 2121 เอกสาร สกอ. แจงรับรองการปรับปรุงหลักสูตร 
Kr 2122 หลักสูตรนิติศาสตร  ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี ้2.2    มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

 การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน 

1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร b  Kr 2201 – 2203  

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร b  Kr 2204 – 2207  

3 มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร b  Kr 2208 – 2211  

4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย 
ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน b  Kr 2212 – 2213  

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ 
การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก
หลักสูตร 

b  Kr 2214 – 2215 

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพ 
การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร b  Kr 2216 

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่องทุกหลักสูตร b  Kr 2217 – 2218  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -  ขอ (ระดับ)    ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 7 ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป : 7 ขอ (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยภายในทุก ๆ 
5 ป  โดยอาจารยผูสอนรายวิชาใดจะมีสวนรวมในการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรใหทันสมัย  จึงมีการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรในสาขาวิชาและการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ  
อาจารยจึงไดรับความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

35 

2.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัด
กิจกรรมในหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การเรียนรูจากทัศนศึกษา   การเรียนรูจากการปฏิบัติ
จากประสบการณจริง  และการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  จึงไดจัดใหมีการสอนเสริม
ในหลายวิชา  เชน  วิชาคณิตศาสตร  วิชาการใชภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ  และที่สําคัญมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  อันเห็นไดจากหลักสูตรฯ ของคณะตาง ๆ  ที่มี
รายวิชาเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงตามความสนใจของนักศึกษา  เชน  วิชาการฝกงาน  วิชาการฝก
ปฏิบัติภาคสนาม  และวิชาสหกิจศึกษา   นอกจากนี้การเรียนการสอนทุกสาขาวิชากําหนดใหนักศึกษาทํา
รายงานประกอบการศึกษาตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สําหรับวิชาสัมมนาอาจารยผูสอนจะใหนักศึกษา
วางแผนและจัดสัมมนาเอง ตั้งแตเร่ิมตนจนจบโดยอาจารยจะคอยชี้แนะบางประเด็น   

3.  มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร
โดยคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองและผูเรียน  เชน  อาจารยผลิตส่ือการสอนโดยใชโปรแกรม Microsoft  Word ,  Excel  และ  Power 
Point     การใชเคร่ือง  Visualizer , LCD  Projector    รวมทั้งการส่ือสารระหวางอาจารยและนักศึกษา
ผานระบบ e – mail    ตลอดจนอาจารยและนักศึกษามีการสืบคนขอมูลสารสนเทศทางอินเตอรเน็ท  มีการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   การใชนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนการสอนใน
รูปแบบ  E – learning  ที่มหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการพัฒนาระบบ 

4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน  และหลากหลายที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา  การจัดสอบ Pre – test  เพื่อวัดพื้น
ความรูของนักศึกษา   มีกิจกรรมกระตุนใหนักศึกษาใฝรู สงเสริมการแสวงหาความรู  มีการจัด
ประสบการณเรียนรูใหนักศึกษา  โดยใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง (Self Access)  สําหรับศึกษาโปรแกรม
สําเร็จรูปภาษาอังกฤษ (Discovery Program)  และจัดใหนักศึกษาเรียนรูจากหองปฏิบัติการทางภาษา  
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

5.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  การเรียนการสอนจัดใหมีการสอบยอยการให
นักศึกษาคนควาทํารายงานเดี่ยว / รายงานกลุม  จัดใหมีการสอบกลางภาคและปลายภาค  โดยขอสอบ
และผลสอบทุกวิชาทุกหลักสูตรผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับมาตรฐานทาง
วิชาการ เพื่อใหผลการประเมินการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   รวมถึงมีการเรียนการสอนแบบ  
Research    Based  learning    โดยใหนักศึกษาทําวิจัยหรือคนควาคําตอบในประเด็นที่สนใจและมีแฟม
งานของตนเอง  โดยนักศึกษาตองทํางานและแกไขงานที่อาจารยมอบหมายอยางตอเนื่อง 
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6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร  มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาทุกๆ ภาค
การศึกษา 

7.  มหาวิทยาลัยเกริกจัดใหทุกคณะวิชามีการประมวลผลการประเมินและสงผลใหอาจารย
ผูสอน  เพื่อใหอาจารยนําผลการประเมินมาปรับเปล่ียน / ปรับปรุงการเรียนการสอน  และการสอบเพื่อ
พัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ  มหาวิทยาลัยจึงมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตรอีกทั้งมีการจัดการประชุมสาขาวิชา / ภาควิชาของแตละคณะ
อยูเสมอ    อาจารยประจําสาขาวิชา / ภาควิชาจึงไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนและพัฒนาผูเรียนเสมอมา 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.2  วามี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับ  5  ขอ    เกณฑประเมิน  2 คะแนน  ตามเกณฑ
มาตรฐาน  สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี ้

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทกุขอ 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 2201 รายงานการประชุมอาจารยประจําสาขาวิชา / ภาควิชา ของคณะวิชาตาง ๆ 
Kr 2202 เคาโครงการบรรยายของแตละรายวิชา 
Kr 2203 แผนการสอน 
Kr 2204 ประมวลการเรียนการสอนวิชา (ระบุการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง) ของรายวิชาที่เปดสอน 
Kr 2205 แบบสอบถามขอมูลอาจารยประจํา  ปการศึกษา 2550 (อางอิงเอกสารหมายเลข 1.1.8 ) 
Kr 2206 โครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร และสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษของภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร คณะศิลปศาสตร 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

37 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 2207 เอกสารแสดงการมีอาจารยผูชวยสอนของสาขาวิชาการบัญชี 
Kr 2208 สารสนเทศดานส่ือ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
Kr 2209 โครงการจัดการเรียนการสอน (e-learning) 
Kr 2210 ส่ือการสอนโดย Power  Point 
Kr 2211 www nitisart-kru.spaees.live.com 
Kr 2212 รายงานการประชุมคณาจารยและนักศึกษาคณะวิชาปการศึกษา  2550 และ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา 
Kr 2213 แบบทดสอบกอนเรียน  รายงาน 
Kr 2214 ตัวอยางรายงานประกอบการศึกษา  โครงงานพิเศษ 
Kr 2215 แบบประเมินผลการสอน และผลการประเมินการสอน 
Kr 2216 ใบประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนฯ ประจําปการศึกษา 2550 
Kr 2217 สสอ.1 และ สสอ.2 
Kr 2218 เอกสารการสอนทุกรายวิชา 
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ตัวบงชี ้2.3    มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชน
มาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร b  Kr 2301 - 2304 

2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรู
ในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

b  Kr 2305 – 2312  

3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไม
กําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือ
หนวยงานภายนอก 

b  Kr 2306 – 2312  

4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

b  Kr 2313 – 2314   

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล 
องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

b  Kr 2315 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -   ขอ   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5  ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  5  ขอ   (ระดับ)  

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
1.  ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกริกมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  โดยมีระบบและกลไกที่
กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ   หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร   มี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรูและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ  เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ
จัดทํา / พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขาวิชาในแตละคณะวิชา 

2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติ
จริงได  โดยผูทรงคุณวุฒิ  หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  โดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะกรรมการ
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จัดทํา / ปรับปรุงหลักสูตรจะพิจารณาโครงสรางของหลักสูตร  รายวิชา  และคําอธิบายรายวิชา  ตลอดจน
รายวิชาฝกปฏิบัติและกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนไดมี
ความรู  เกิดทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติจริง   โดยจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่เรียนรูจากผูมีประสบการณ
ตรง  เชน  การเล้ียงปลาสลิดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย
พิเศษเปนคร้ังคราวใหนักศึกษาไดมีความรูและทักษะที่เพิ่มข้ึน อาทิ วิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากร
มนุษย การจัดทัศนศึกษา  ดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหนักศึกษา 

3.  มีการจัดโครงการ  กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย
ความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก  เชน สถาบันนิติวิทยาศาสตรและสํานักงานรัฐสภา  ให
ความรวมมือกับสาขาวิชารัฐศาสตรในการจัดโครงการศึกษาดูงานทุกปการศึกษา  สํานักงานเขตตาง ๆ  ใน
กรุงเทพมหานครและชุมชนใหความรวมมือกับสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม  ใน
การจัดโครงการศึกษาดูงาน / ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม    โครงการ  บริษัทเกริกจําลอง จํากัด  โดยความ
รวมมือของ Supplier จากหลากหลายบริษัท  

4.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร   ติดตาม   ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตลอดจนการประเมินผลการสอนในการจัดการเรียนรูใหนักศึกษา   และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปน
คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการในการพิจารณาขอสอบและผลสอบทุกรายวิชา 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล  องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร    โดยแตละคณะวิชานําไปเปน
ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   จัดทําหลักสูตรใหม  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาและปรับปรุงการจัดโครงการ / กิจกรรม   เพื่อการพัฒนานักศึกษาไปพรอมกับการสราง
ความสัมพันธอันดีกับองคกรและชุมชนภายนอก   ตลอดจนการเชิญผูเชี่ยวชาญ / อาจารยพิเศษ / วิทยากร
จากภายนอกมาใหความรูแกนักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัยฯ 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย   เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.3  มีโครงการ
หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ซึ่งบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวมไวที่ระดับ 4  ขอ   เกณฑประเมิน 2 คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมิน
ตนเองดังนี ้

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

40 

คะแนนประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2301 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจําปการศึกษา 2550 
Kr 2302 รายงานการประชุมกับชุมชนทาคา 
Kr 2303 คําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกริกที ่2/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ ประจํามหาวิทยาลัยเกริก 

พ.ศ.2551 
Kr 2304 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิบรรยาย  
Kr 2305 รายละเอียดโครงการ  บริษัทเกริกจําลอง จํากัด เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
Kr 2306 ประว ัติคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
Kr 2307 เอกสารการเชิญอาจารยพิเศษในรายวิชาขั้นสูง 
Kr 2308 รูปถายกิจกรรมนักศึกษาดูงานและสัมภาษณเกษตรผูเล้ียงปลาสลิดและฟงการบรรยายการเล้ียงปลา

สลิดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม 

Kr 2309 รูปถายกิจกรรมนักศึกษารณรงคลดภาวะโลกรอนที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
Kr 2310 เอกสารรณรงคลดภาวะโลกรอน ซ่ึงจัดทําโดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 
Kr 2311 ผลการประเมินกิจกรรมนักศึกษาดูงานการผลิตปลาสลิดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ต.แพรก

หนามแดง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
Kr 2312 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ 
Kr 2313 เอกสารเชิญผูเช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษเสริมหลักสูตร 
Kr 2314 แบบประเมินผลและผลการประเมินโครงการเผยแพรความรูกฎหมายสูชุมชน 
Kr 2315 โครงการการศึกษาดูงาน  ณ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร  และอาคารรัฐสภา/โครงการศึกษาดูงานและ

เตรียมฝกปฏิบัติภาคสนาม  
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ตัวบงชี ้2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอยละ   

 

 

 
 

จํานวนนักศึกษา 
เต็มเวลาเทียบเทา 

จํานวนอาจารยประจํา 
ท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 

นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

3,063.86 
 

165 1 : 25 Kr 2401  
Kr 2402 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -   (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : - 25.72  (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป :   + 6 – 9.99  (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

มหาวิทยาลัยเกริกมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) = 3,063.86  และมีจํานวน
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมที่ลาศึกษาตอจํานวน 165 คน 

ดังนั้น   นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 =   3,063.86  
 165 
 =   18.57 

เกณฑมาตรฐานของ FTES  ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของทุกคณะเทากับ 25 : 1 
ดังนั้น รอยละของเกณฑปกติของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

   =  18.57 – 25   X 100 
25 

 =  - 6.43   X 100 
 25  

 =  -25.72 

FTES 
จํานวนอาจารยประจําปการศึกษานั้น x 100 

– 25   

25   



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

42 

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ  กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.4  จํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเปนรอยละ + 6 – 9.99   เกณฑประเมิน  2 คะแนน 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมนิตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
≥ +10% หรือ ≤ - 10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99% และ -6 – (-9.99) % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 2401 ฐานขอมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ของมหาวิทยาลัย 
Kr 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํา 
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ตัวบงชี ้2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
ตออาจารยประจํา  

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
 

วุฒิการศึกษาของ 
อาจารยประจํา 

จํานวน 
อาจารยที่

ปฏิบัติงานจริง 
(คน) 

จํานวน 
อาจารยลา

ศึกษาตอ (คน) 

จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด 
(คน) 

รอยละของวุฒิ
การศึกษาของ
อาจารยตอ

อาจารยทั้งหมด  

หมายเลข 
เอกสาร
หลักฐาน 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 1 5 2.96 
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 126 3 129 76.33 
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 35 0 35 20.71 

รวม 165 4 169 100.00 

Kr 2402 
Kr 2501 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -    (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  20.71  (รอยละ)    
เปาหมายปตอไป :   1. วุฒิปริญญาเอก รอยละ 20 และ 
   2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา รอยละ  5 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

มหาวิทยาลัยเกริกมีคณาจารยที่มีความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ  เพื่อ
ปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต   ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและการพัฒนาองคความรู    จัดหาอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาเปนอาจารยประจําหลักสูตรใน
สาขาวิชานั้นๆ  ใหมีความเหมาะสมตอพันธกิจและหลักสูตรที่เปดสอน  ซึ่งสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยมี
บทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ในปการศึกษา 2550   โดยมีจํานวนอาจารย
ทั้งหมด 169 คน ( รวมอาจารยลาศึกษาตอ )  จําแนกเปนคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 35 คน  คุณวุฒิ
ปริญญาโทจํานวน 129 คน  และคุณวุฒิปริญญาตรี 5 คน   คิดเปนสัดสวน  วุฒิปริญญาเอก : วุฒิ
ปริญญาโท : วุฒิปริญญาตรี  = 35 : 129 : 5  เมื่อพิจารณาเปนรอยละของวุฒิการศึกษาของอาจารย
ประจําตออาจารยทั้งหมดพบวา   1.  วุฒิปริญญาเอกรอยละ  20.71 

2.  วุฒิปริญญาโทรอยละ  78.11 
3.  วุฒิปริญญาตรีรอยละ  2.96 

และเมื่อพิจารณาตามเกณฑการประเมินของ สกอ.  พบวา วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20 – 29   
และวุฒิปริญญาตรีนอยกวารอยละ 5     โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณาจารยไดศึกษาตอเพื่อใหมี
คุณวุฒิที่สูงข้ึน 
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย   เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  2.5   สัดสวน

ของอาจารยประจําวุฒิปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  กลาวคือ 
1. รอยละของอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกตออาจารยทั้งหมดเปน รอยละ 20  และ 
2. รอยละของอาจารยประจําวุฒิปริญญาตรีตออาจารยทั้งหมดนอยกวารอยละ  5    

เทากับเกณฑประเมิน  2  คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี ้

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 1 - 19    หรือ      
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง  
รอยละ 20-29    แต  
วุฒิปริญญาตรีมากกวา 
รอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
    20-29   และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา 
    รอยละ 5  

หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ 
    เทากับรอยละ 30  และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ 
    เทากับรอยละ 30   และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ  
    นอยกวารอยละ 5 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํา 
Kr 2501 ฐานขอมูล  รายช่ือ  และจํานวนอาจารยประจําไมรวมลาศึกษาตอ 
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ตัวบงชี ้2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย    ผูชวยศาสตราจารย   รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย  

 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 

มหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ 

จํานวนอาจารย
ประจําท่ี

ปฏิบัติงานจริง 
(คน) 

จํานวน
อาจารยลา
ศึกษาตอ 

(คน) 

จํานวน
อาจารย
ท้ังหมด 
(คน) 

รอยละอาจารย
ท่ีมีตําแหนง
วิชาการ 

ตออาจารย
ประจํา 

หมายเลข 
เอกสาร
หลักฐาน 

 ศาสตราจารย 2 0 2 1.18 
 รองศาสตราจารย 15 0 15 8.88 
 ผูชวยศาสตราจารย 15 1 16 9.47 
 อาจารย 133 3 136 80.47 
 รวมทั้งหมด 165 4 169 100.00 

Kr 2402 
Kr 2501 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -  (รอยละ) ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 19.53   และ  8.88  (รอยละ)  
เปาหมายปตอไป :  1. ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย   ศาสตราจารย    รวมรอยละ  40  และ 

 2. รองศาสตราจารย ข้ึนไปเทากับหรือมากกวารอยละ  10  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 มหาวิทยาลัยเกริกสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อแสวงหาขอมูล
และพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  อยางตอเนื่อง   เพื่อนําไปใชประโยชนตอการเรียนการ
สอน  และนําผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร   โดยอาจารยประจําสามารถขอทุนอุดหนุนวิจัยไดจากแหลง
ทุนอุดหนุนวิจัยภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน   ผลงานวิจัยของอาจารยประจําสามารถนําไปขอดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  อันสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของอาจารยตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
ในปการศึกษา 2550    มีอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้ 
 -  ตําแหนงศาสตราจารย    จํานวน  2  คน 
 -  ตําแหนงรองศาสตราจารย  จํานวน  15 คน 
 -  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   จํานวน  16  คน 

คิดเปนสัดสวน  ศาสตราจารย :  รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย   = 2 : 15 : 16 
เมือ่พิจารณาเปนรอยละของอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารยทั้งหมด พบวา 
 1. ตําแหนงศาสตราจารย  รอยละ 1.18 
 2. ตําแหนงรองศาสตราจารย รอยละ  8.88 
 3. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ 9.47 
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และเมื่อพิจารณาตามเกณฑการประเมินของ สกอ.  พบวา  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 39  ( เนื่องจากไดรอยละ 19.53 )  แตผู
ดํารงตําแหนงระดับรองศาสตราจารย ข้ึนไป  นอยกวารอยละ 10  ( เนื่องจากไดรอยละ 8.88 )  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณาจารยไดมีผลงานวิจัยและขอดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  2.6 
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย    ผูชวยศาสตราจารย    รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย กลาวคือ 

1. ผูดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย    รวมรอยละ  40  และ 
2. รองศาสตราจารย ข้ึนไปเทากับหรือมากกวารอยละ 10  

เกณฑประเมิน  2 คะแนน  ตามเกณฑ สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเอง ดังนี ้
 
เกณฑการประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
     ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 39     
หรือ  ผูดํารงตําแหนงระดับ  ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ  
40 – 59      แต  ผูดํารงตําแหนงระดับ 
รศ. ขึ้นไปนอยกวา รอยละ 10          

     1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ  
40 – 59  และ 
     2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ10   หรือ 
     1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับร
อยละ 60   และ  
     2. ผูดํารงตําแหนงระดับ  รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ  10 

     1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับ  
รอยละ 60  และ  
     2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไป เทากับหรือมากกวารอยละ 10 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
1 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํา 
Kr 2501 ฐานขอมูล  รายช่ือ  และจํานวนอาจารยประจําไมรวมลาศึกษาตอ 
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ตัวบงชี ้2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย           
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลาย
ลักษณอักษร b  Kr 2701 

2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ b  Kr 2702 

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ b  Kr 2703 - 2704 
4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ b  Kr 2705 - 2706 

5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ
กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ b  Kr 2704 

Kr 2707 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 4  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 5 ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป : 5  ขอ (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 มหาวิทยาลัยเกริกมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย        
( Professional – Ethics ) โดยปฏิบตัิตามระเบียบของ ก.พ. ระเบียบวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณาจารย    โดยไดดําเนินการดังนี้ 
 1.  มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  ไดแก  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง “จรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกริก”  และคณะวิชามี “คูมือปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากรระดับคณะวิชา ”  โดยคณาจารยไดยึดเปนแนวทางและถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของทั้งคณาจารยและเจาหนาที่ประจํา   ไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ    โดยแตละคณะวิชาไดกําชับใหคณาจารยและเจาหนาที่ประจําปฏิบัติตามคูมือ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรและประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง “จรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัย
เกริก” อยางเครงครัด   อีกทั้งไดมอบหมายใหสาขาวิชา / ภาควิชา ประชุมอาจารยประจําสาขาวิชา / 
ภาควิชาเพื่อใหถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
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 3.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยการกระจาย
อํานาจการบริหารงานไปยังคณะวิชา  เพื่อใหหัวหนาสาขาวิชา / ภาควิชาทําหนาที่สอดสองดูแลอาจารย
ประจําสาขาวิชา / ภาควิชาใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   อีกทั้งไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย   
 4.  มหาวิทยาลัยเกริกมีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
โดยเฉพาะปญหาจากการปฏิบัติงานของอาจารยประจําหรือเจาหนาที่ประจําคณะวิชา  ผูบริหารของคณะ
วิชาอันประกอบดวยคณบดี / รองคณบดีจะทําหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง  หากมีขอบกพรองในการปฏิบัติ
หนาที่ก็จะมีการวากลาวตักเตือน  และหากไมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  บอยคร้ัง  
มหาวิทยาลัยฯ  จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และดําเนินการตามข้ันตอนและกฎระเบียบตอไป 
 5.  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ  หากมีการรองทุกขมาที่คณะวิชาหรือผูบริหารระดับสูง  จะมีการดําเนินการสอบสวน
และตรวจสอบขอเท็จจริง  และมีการวากลาวตักเตือนในระดับคณะวิชา    อีกทั้งผูบริหารระดับสูงเปด
โอกาสใหมีการแจงการปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือการกระทําผิดจรรยาบรรณของอาจารยประจําของคณะ
วิชา  หรือแจงไดที่สายตรงอธิการบดีในเว็บไซดมหาวิทยาลัย  www.krirk.ac.th   เมื่อทราบปญหาก็จะ
วางแผนปองกัน  และหาแนวทางแกไขปญหา   หากบุคลากรกระทําผิดจรรยาบรรณอยางมาก  จะมี
คณะกรรมการสอบสวนที่มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งข้ึนเพื่อทําหนาที่ดําเนินการสอบสวน   ซึ่งคณะกรรมการ
สอบสวนจะมีกรรมการซึ่งเปนนักกฎหมายรวมอยูดวย  เพื่อพิจารณาบทลงโทษหรือดําเนินการตาม
กฎหมาย 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย   เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  2.7 มี
กระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยอยูในระดับ 4 ขอ  เกณฑประเมิน  3 
คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
 
 
 

http://www.krirk.ac.th


 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

49 

คะแนนประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2701 ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง “จรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกริก” ลงวันที่ 19 ธันวาคม 
2549 

Kr 2702 รายงานการประชุมผูบริหารคณะ  ประชุมคณะ  ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
Kr 2703 ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
Kr 2704 Print out   web site  “สายตรงอธิการบดี” 
Kr 2705 ใบประเมินความดีความชอบประจําป 
Kr 2706 สําเนาประกาศการขอลาออกจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
Kr 2707 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th ) 

 
 
 

http://www.krirk.ac.th
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ตัวบงชี ้2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน 

b  Kr 2801 

2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคน
พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน b  Kr 2802 – 2806  

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา b  Kr 2807 – 2809  

4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทแีลกเปล่ียน
และเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

b  Kr 2810 – 2813  

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน b  Kr 2813 - 2815 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   4 ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5  ขอ   (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :   4 ขอ  (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยไดดําเนินการในหลายรูปแบบในปการศึกษา 
2550  ดังนี้ 
 -   สนับสนุนและสงเสริมอาจารยประจําเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนาเผยแพรเกี่ยวกับ
การวิจัย  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอน  จัดทําเอกสารประกอบการสอนและแตงตํารา 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

51 

 -   เผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 -   อนุญาตใหคณาจารยลาไปศึกษาคนควางานวิชาการ  และเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัยนอก
สถานที่  ตลอดจนสนับสนุนใหเขารวมอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย  ที่จัด
โดยศูนยวิจัยและผลิตตําราของมหาวิทยาลัย ฯ 
 -   มีการจัดประชุมในทุกระดับเพื่อกระตุนใหอาจารยคิดคนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ดานการเรียนการสอน อาท ิดาน e-learning 
 -   ศ. ดร. สมบัติ  จันทรวงศ  ผูที่ไดรับยกยองวาเปนเมธีวิจัยไดใหคําแนะนําและชวยเพิ่มพูน
ทักษะในการทําวิจัยแกอาจารยประจําหลักสูตร 
 2.  มหาวิทยาลัยเกริกมีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน  ในปการศึกษา 2550  อาทิเชน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารไดดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชนวัตกรรมใหม ๆ  
สําหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 – 3   ซึ่งเปดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาฐานะชั้นปที่ 1 – 
2  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกคณะ   เนนการฟง CD ภาษาอังกฤษจากสําเนียงของเจาของภาษาเพื่อ
สรุปใจความสําคัญและทําการทดสอบ  และใชวิธีการสอนใหนักศึกษาเกิดทักษะทั้งดานการฟง  การพูด  
การอาน  และการเขียน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ฯ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ  ในดานการ
เรียนการสอนของทุกสาขาวิชา  โดยเฉพาะการจัดทําเอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัย  การแตงตํารา  
การพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษา   ( การใชโปรแกรม Discovery ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และการ
ใชคอมพิวเตอรสอนวิชาคอมพิวเตอรภาษาจีนเบื้องตน )  และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 3.  มหาวิทยาลัยเกริกมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยมีทุนอุดหนุนการวิจัยแกอาจารย
ประจําจากแหลงทุนอุดหนุนวิจัยภายใน  ไดแก   ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกริกและทุนอุดหนุน
การวิจัยโดยใชงบประมาณจากเงินทุนคณะวิชาตาง ๆ   เชน  คณะศิลปศาสตร   รวมถึงเผยแพร
ประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก  เพื่อพฒันาการเรียนการสอน  และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 4.  ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกริกมีผลงานวิจัยของอาจารยประจําอยูหลายงาน   
โดยเฉพาะผลงานวิจัยกลุมในหัวขอ “สมุทรสงคราม : วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากศูนยวิจัยและผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก  ไดมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนตีพิมพเผยแพร / และ
นําเสนอผลงานวิจัยในงาน “ เกริกวิชาการ ’2550 ”  มีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยจัดเวทีแลกเปล่ียนรวมกับ
ชุมชน  ณ  จังหวัดสมุทรสงคราม  และตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน “วารสารรมพฤกษ”  มหาวิทยาลัย
เกริก  นอกจากนี้มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยอ่ืน ๆ  ของอาจารยประจําในวารสารในประเทศและ
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ตางประเทศ  และนําเสนอผลงานวิจัยอ่ืน ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งเปนการเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยฯ   มีการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรูของอาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากศูนย
สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก    มีการสรางเครือขายตีพิมพผลงานวิจัยและนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ  ซึ่งเปนการสรางเครือขายวิสัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  2.8 มีระบบและ
กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยูในระดับ 3   ขอ   เกณฑประเมิน  
2 คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

  
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2801 รายงานการประชุมคณะ  กรรมการบริหารคณะและสาขาวิชาตาง ๆ 
Kr 2802 เอกสารการอบรม สัมมนา  ดานการวิจัยที่จัดโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา   

และองคกรภายนอก 
Kr 2803 ประกาศมหาวิทยาลัยเร่ืองการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย  ประจําปการศึกษา 2550 
Kr 2804 โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการทําวิจัย  เชน  โครงการรวมระหวางคณะวิชากับศูนยวิจัย  
Kr 2805 โครงการพัฒนาดานวิชาการ  
Kr 2806 ประกาศคณะนิติศาสตร เร่ือง กําหนดวันลาเพื่อทําการคนควาทําการวิจัย ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
Kr 2807 เอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนการวิจัย  และแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
Kr 2808 ประกาศมหาวิทยาลัยอนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย 
Kr 2809 งบประมาณของศูนยวิจัยและผลิตตํารา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 2810 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะฯจากอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัย

และผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก (วารสาร “รมพฤกษ” ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 25 ฉบับที่ 2 
ก.พ.-พ.ค. 2550) 

Kr 2811 ผลงานวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย 
(แหลงขอมูล :- วารสาร “Phenomena” (Vol.11,No.3 February 2008),Journal  of  Language and 
Literature, Sanata Dharma University ,Indonesia. 

• วารสาร “Journal  of NELTA” (Vol.12,No.1-2 December 2007),Nepal English Language 
Teachers’ Association ,Katmandu ,Nepal.) 

• วารสาร “PWPA  JOURNAL-THAILAND” (วารสารสมาคมอาจารยอุดมศึกษาเพื่อสันติภาพ 
(ประเทศไทย) Vol.7,No.2 July – December 2007. 

• หนังสือพิมพ “ขาวรมพฤกษ” มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับประจําเดือน พ.ค.-มิ.ย.2551,หนา 7 
• กําหนดการจัดงาน “เกริกวิชาการ”2550” เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยกลุม ของอาจารยประจํา

คณะฯ 
Kr 2812 ผลงานการวิจัยของอาจารยประจํา 
Kr 2813 โครงการวิจัย ชุด เร่ือง  “สมุทรสงครามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 
Kr 2814 โครงการสงเสริมการสนับสนุนคณาจารยไปสัมมนางานวิจัยภายนอก  
Kr 2815 งานวิจัยรวมกับศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา  
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ตัวบงชี ้2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป  
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
การคิดรอยละ  
 
 
 
 

จํานวน
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

จํานวนบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมบัณฑิต  
ท่ีศึกษาตอ) 

จํานวนผูท่ี
ไดงานทํา
ภายใน 1 ป  

 

รอยละของบัณฑิตระดับ 
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ 

การประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ป  (3 เดือน) 

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

286 423 202 70.63 Kr 2901 
Kr 2902 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -   (รอยละ)    ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 70.63  (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป : 85  (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

มหาวิทยาลัยเกริกไดเก็บขอมูลโดยใหบัณฑิตกรอกแบบสอบถามเพื่อสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต   ที่จะเขารับปริญญาบัตรประจําป 2550  ( ตามแบบฟอรมที ่สกอ. กําหนด ) พบวา บัณฑิต
ที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  จํานวน  202  คน    จํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม  286  คน   ดังนั้นรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  

=  202   x 100 
    286 
=  70.63 % 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.9 รอยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปนรอยละ 85 เกณฑประเมิน  3 
คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไมรวมศึกษาตอ ในปการศึกษานั้น 

x  100 
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เกณฑการประเมิน สกอ. และ สมศ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2901 แผนภูมิสรุป จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลวของมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2549 
ซ่ึงเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําป 2550 (สําเนาจากเว็บไซตของ สกอ.) 

Kr 2902 สรุปผลการสํารวจการหางานทําของบัณฑิต ป 2550 (สํารวจเดือน สิงหาคม  2550) 
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ตัวบงชี ้2.10  รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
การคิดรอยละ    
 
 
 
 
 

จํานวนบัณฑิต
ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนบัณฑิตท่ีได
งานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 

1 ป 

จํานวนบัณฑิตท่ี
ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนสูงกวา 
เกณฑปกต ิ

รอยละของ
บัณฑิตท่ีไดรับ

เงินเดือน
เร่ิมตนสูงกวา 
เกณฑปกต ิ

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

286 202 199 98.51 Kr 21001 
Kr 21002 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  98.51    (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป :  90   (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
 มหาวิทยาลัยเกริกไดเก็บขอมูลโดยใหบัณฑิตกรอกแบบสอบถามเพื่อสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตที่จะเขารับปริญญาบัตร ประจําป 2550 ( ตามแบบฟอรมที ่สกอ. กําหนด ) จํานวนบัณฑิตที่
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 199  คน   และจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา / มีรายไดประจําจากการ
ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด  202  คน   ดังนั้น รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตน
ไปตามเกณฑเทากับ    199   x 100 =  98.51 % 
   202 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  2.10  รอยละของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑเปนรอยละ 85  เกณฑประเมิน  2 
คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเอง ดังนี้ 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
(จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระทั้งหมดในปการศึกษานั้น) 

x   100 
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เกณฑการประเมิน สกอ.   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 74  
ไดรับเงินเดือนเทากับ   หรือ 

สูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99  
ไดรับเงินเดือนเทากับ  หรือ 

สูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100  
 ไดรับเงินเดือนเทากับ  หรือ

สูงกวาเกณฑ กพ. 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 21001 ตาราง จํานวนและรอยละของบัณฑิต  และเงินเดือนหรือรายไดเฉล่ียตอเดือน  ของมหาวิทยาลัย  

ประจําปการศึกษา 2549  ซ่ึงเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําป 2550 (สําเนาจากเว็บไซตของ 
สกอ.) 

Kr 21001 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของคณะวิชาและแบบสรุปฯ 
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ตัวบงชี ้2.11    ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

ความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความพึง
พอใจ (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

  

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

   -  ดานความรู ความสามารถ
ทางวิชาการตามลักษณะใน
สาขานั้นๆ  
   -  ดานความรู ความสามารถ
พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  
   -  ดานคุณธรรม  จ ริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชานั้นๆ  
 

3.69 
 
 

3.60 
 

4.30 

 
 
 

3.86 Kr 21101  
Kr 21102 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -    (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 3.86  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  3.80  (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
 มหาวิทยาลัยเกริกไดสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต โดย
การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  ซึ่งพิจารณาจากระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใช
บัณฑิตในคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต  3  ดาน ( ดานความรู ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะในสาขานั้น ๆ     ดานความรู ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน     ดานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชานั้น ๆ )   โดยใชคาระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ   ซึ่งพบวาระดับ
ความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.86 
 
การบรรลุเปาหมาย 

 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  2.11 ระดับ
ความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิตมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับ 3.50 (เทียบจากคา  5 
ระดับ) เกณฑประเมิน 3 คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
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เกณฑการประเมิน สกอ.   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ีย  อยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ีย  อยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ีย มากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 21101 สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา 

2550 
Kr 21102 แบบสอบถามสําหรับผูใชบัณฑิต 
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ตัวบงชี ้2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
การคิดรอยละ  
 
  
   
 

 

จํานวนนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
ท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปท่ีผานมาท่ี

ไดรับรางวัล 

จํานวนนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
ท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปท่ีผานมาทุก

ระดับการศึกษา 

รอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาท่ี

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปท่ีผานมาท่ีไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในทุกประเภทใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

5 6,238 0.18 0.064 
 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -   (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  0.064  (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป :  0.030  (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
 มหาวิทยาลัยเกริกมีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและ
วัฒนธรรม   และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ     ในปการศึกษาปจจุบัน   จํานวน 4 คน  และ 
มีจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทุกระดบัการศึกษา ( จํานวน
นักศึกษาปจจุบันและจํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา 2546 - 2549 รวม ) รวมทั้งหมด 6,238 คน  
 ดังนั้น  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในทุกประเภทในระดับชาติหรือนานาชาติ  เทากับ 
            x 100    =  0.064 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
ที ่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 

 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
x  100  
 

238,6
4
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 รายชื่อนักศึกษาปจจุบันทีไ่ดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

1.  นางสาวสรอยสุดา  มีกล่ิน  นักศึกษาชั้นปที่ 2  สาขาวิชาการจัดการ  คณะศิลปศาสตร  
ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกยองประเภทการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส  เหรียญทองแดง ในการ
แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย คร้ังที่ 1  ณ ประเทศมองโกเลีย ในนามของประเทศไทย 
 2.  นางวัชรี  ปรัชญานุสรณ ในนามผูกอตั้งโรงเรียนดนตรีสยามรังสิต   นักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตรไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนดนตรีสยามรังสิต  ไดรับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเดน   จากสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

3.  นางสาวสุวรรณา  เพชรคงทอง    ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองดานกีฬา  
ประเภทกีฬาพุงแหลนหญิง   ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง   กีฬามหาวิทยาลัย  “ วลัยลักษณเกมส  คร้ังที่  
30 ”  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  นางสาวดวงตะวัน  อินขาว  ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองดานกีฬา  ประเภท
กีฬาว่ิงผลัด  4 x 100  ม.  หญิง   และ  4 x 400  ม.  หญิง   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1   กีฬา
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  34   ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
การบรรลุเปาหมาย 

 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 2.12 รอยละ
ของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ  เปนรอยละ 0.025 เกณฑประเมิน 2 คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  จึง
ไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr21201 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทุกระดับการศึกษา 
Kr21202 หนังสือพิมพ “ขาวรมพฤกษ” มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับประจําเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2551 , หนา 3 
Kr21203 รายชื่อและจํานวนนักศึกษาปจจุบนัและศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

หรือรางวัลทางวิชาการ 
Kr21204 ใบเกียรติบัตรของบัณฑิตที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองหรือรางวัลทางวิชาการ 

รายชื่อรางวัลประกาศเกียรติคุณและชื่อหนวยงานที่ไดรับรางวัล ระบุวัน/เดือน/ป 
 

สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 2   
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน  

องคประกอบท่ี 2 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 
ตัวบงชี้ที ่2.4 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 
 
ตัวบงชี้ที ่2.6 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 
ตัวบงชี้ที ่2.8 
ตัวบงชี้ที่ 2.9 
ตัวบงชี้ที่ 2.10 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 
ตัวบงชี้ที่ 2.12 

 
5  ขอ  ( ระดับ ) 

5  ขอ  ( ขอ ) 
4  ขอ ( ระดับ ) 
+ 6 - 9.99% 

ป.เอก 25%  ป.ตรี
นอยกวา 5% 

ผศ,รศ,ศ  40% และ  
รศ.ไมนอยกวา10% 

4  ขอ  ( ระดับ ) 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

85%   
85%  

คะแนนเฉล่ีย 3.5 
0.025% 

 
6  ขอ 
7  ขอ 
5  ขอ 

- 25.72% 
ป.เอก 20.71% 
ป.ตรี  2.96% 

ผศ,รศ,ศ  19.53% 
รศ. 8.88% 

5  ขอ 
5  ขอ 

70.63% 
98.51% 

คะแนนเฉล่ีย 3.86 
0.064% 

 
3 
3 
3 
1 
2 
 
1 
 
3 
3 
2 
2 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2   29/12 = 2.42 
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จุดแข็ง  
1.  ดานหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมีระบบ / กลไกการพัฒนา / บริหารหลักสูตร   มีโครงการ / กิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีบุคคล / องคกร / ชุมชนภายนอกมีสวนรวมและทุกหลักสูตรเปนหลักสูตรที่ได
มาตรฐาน 

2.  ดานกระบวนการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยมีระบบ / กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน   และมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัต ิ/ ประสบการณ
จริง   มีการจัดโครงการ / กิจกรรม ซึ่งมีบุคคล/องคกร/ชุมชนภายนอกมีสวนรวม  และมีการสํารวจระดับ
ความพึงพอใจตอคุณภาพ การสอนของอาจารย  และส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเพื่อนํามาปรับปรุง
กระบวนการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงสุด 

3.  ดานคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต 
จากการสํารวจขอมูลเพียง 6 เดือนหลังจบการศึกษา บัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 

98.51 ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ   นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับประกาศ
เกียรติคุณยกยอง / รางวัลดานวิชาการ รวม  4  คน  คิดเปนรอยละ  0.064 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน กับหนวยงานอ่ืน /
องคกร / บุคคล / ชุมชนภายนอก ใหมากข้ึนกวาปจจุบันเพื่อตอบสนองตอคุณภาพของบัณฑิตใหตรงกับ
ความตองการของสังคมใหมากข้ึน 
 
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน    

ในปการศึกษา 2550  มีสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก
นอยกวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ. จึงควรมีแผนการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มข้ึนอยางเปนรูปธรรม  
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องคประกอบท่ี  3      กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบงชี ้3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี
หมายเลข 

เอกสารหลักฐาน 

1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 b  Kr 3101 
2 มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา b  Kr 3102 

3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา b  Kr 3103 

4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา b  Kr 3104 – 3108  
5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ 

ศิษยเกา b  Kr 3109 

6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา b  Kr 3110 – 3112  

7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตน
เปนประจําทุกป b  Kr 3113 – 3115   

8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา b  Kr 3116 – 3117   

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   8  ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  8 ขอ (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา
ชั้นปที่ 1  โดยสํานักวิชาการดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และกรอกแบบสํารวจในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2550  ณ  หองประชุม  สวนสนุกครีมเวิลด   เพื่อทราบความ
ตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยจัดบริการดานตาง ๆ  เชน  ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนการสอน  
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การจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษา  และเพื่อใหสํานักกิจการนักศึกษาบริการใหตรงตามกับความตองการ 

2.  มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา  มีการจัดใหมีหองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  หองปฏิบัติการทางภาษาจีน และหองปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร  ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการใหบริการงานธุรการของคณะฯ  และการใหบริการ
ใหคําแนะนําปรึกษาและลงทะเบียนเรียนของอาจารยที่ปรึกษา 

3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  อาทิ  ความรมร่ืนของ
สถานที่ มีการปรับปรุงหองเรียน  อาคารสถานที่ใหใหมดูนาเรียนและพรอมตอการเรียนตลอดเวลา  
หองเรียนที่มีเคร่ืองปรับอากาศ  และส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย   มีการใหบริการยืม - คืนหนังสือ
และการบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด  ซึ่งดําเนินการเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่
ใหบริการแกนักศึกษาทุกคณะวิชา  มีหอพัก  หองออกกําลังกาย   มีบริการรานอาหารธงฟาราคาประหยัด  
รถรับ – สงนักศึกษา   โรงยิมเนเซี่ยม  หองพยาบาล    ในสวนของหองทํางานของอาจารยประจําคณะวิชา  
จัดเปนสัดสวนและมีปายชื่อของอาจารยเห็นไดชัดเจน  สะดวกตอการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล  

4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  โดยคณะแตละคณะวิชาจะมอบหมายให
อาจารยประจําเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ  ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียนและ
การลงทะเบียนเรียน  ตลอดจนใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ  ใหแกนักศึกษาอยางใกลชิด   และทุกทานแจง
หมายเลขโทรศัพทมือถือใหนักศึกษาในความดูแลทราบเพื่อสะดวกตอการติดตอทุกเวลา  นอกจากนี้คณะ
ศิลปศาสตรไดจัดทําโครงการ  “ Happy  Life  Corner ”   โดยอาจารยรวมกันทําหนาที่ใหคําปรึกษาปญหา
ตาง ๆ แกนักศึกษาทั้งเปนรายบุคคลและใหคําปรึกษานักศึกษาเปนกลุม   

5.  มหาวิทยาลัยเกริกมีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาโดยการติดประกาศ
เผยแพรประชาสัมพันธที่บอรดของคณะวิชา  และ/หรือบอรดประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
บริการขอมูลขาวสารทางสารรมพฤกษ  วารสารรมพฤกษ  รายการเสียงตามสาย (krirk station)  web site 
มหาวิทยาลัยเพื่อแจงขาวสารตาง ๆ อาท ิดานงานกองทุน  การมีสมาคมศิษยเกาเพื่อใหขอมูลขาวสารศิษย
เกา อาทิ การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเกา 

6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  เชน   
บริษัทเกริกจําลอง จํากัด  ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ   โครงการใหคําปรึกษาทางกฎหมายของคณะ
นิติศาสตร   โครงการศึกษาดูงาน  ณ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร  และอาคารรัฐสภา ของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร / โครงการเตรียมความพรอมและฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร / โครงการศึกษาดูงานและเตรียมฝกปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคม / โครงการนํานักศึกษาเขาแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา  ของ
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน / โครงการนํานักศึกษาเขาแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา  ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   อีกทั้งยังมีการจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพของนักศึกษาและมีการประเมินคุณภาพการใหบริการดวย 

7.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจํา
ทุกป  โดยการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  และประเมินผลการดําเนินงาน   สําหรับการ
จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู    มีการประเมินผลการใหบริการดวย
เชนกัน  เชน  การใหบริการของหองคอมพิวเตอร  การใหบริการของสํานักหอสมุด  

8.  มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินของการใหบริการในการดําเนินการโครงการตาง ๆ  
มาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาบางคนที่ติดตอไดสะดวกหรือศิษยเกาที่ศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัย    ซึ่งคาดวาจะมีโครงการพัฒนาการจัดบริการแกศิษยเกาใหทั่วถึงเพิ่มข้ึน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  3.1 มีการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาโดยดําเนินการครบทั้ง  8  ขอ (ระดับ) เกณฑประเมิน  3 คะแนน  ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ  7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 3101 แบบสอบถามการสํารวจความตองการจําเปน ( Needs  Assessment ) ของนักศึกษาปที ่1 
Kr 3102 เอกสารแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
Kr 3103 เอกสารแสดงการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
Kr 3104 หลักฐานคณะฯมอบหมายใหอาจารยประจําสาขาวิชาฯเปนอาจารยที่ปรึกษา 
Kr 3105 โครงการ “Happy Life Corner”  ของภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร  / และโครงการของ

สาขาวิชาตางๆ ของคณะศิลปศาสตร /ผลประเมินโครงการ (อางอิงจากเอกสารหมายเลข Kr 1107 ) 
Kr 3106 รายนามอาจารยที่ปรึกษาประจําปการศึกษา 2550 
Kr 3107 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา 
Kr 3108 เอกสารกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษา (Office  Hours) 
Kr 3109 เอกสารติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธที่บอรดของคณะฯประกาศหรือคําส่ังของมหาวิทยาลัย และ

ขาวสารตางๆ 
Kr 3110 โครงการ  บริษัทเกริกจําลอง จํากัด  เพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
Kr 3111 เอกสารแสดงการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
Kr 3112 โครงการปจฉิมนิเทศ (หนังสือเชิญวิทยากรบรรยายเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพ) 
Kr 3113 สรุปผลแบบสํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาชั้นปที ่1 
Kr 3114 ใบประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา 
Kr 3115 แบบประเมินคุณภาพการใหบริการ 
Kr 3116 หองพักนักศึกษา เพื่อการพักผอนในระหวางพักเรียน มีบริการ Computer และ Internet มีหนังสือพิมพ 

มีบริการเคร่ืองด่ืม เชน กาแฟ โอวัลติน  
Kr 3117 จัดใหมีหอพัก  และบริการรถรับสง 
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ตัวบงชี ้3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ 
  บัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

b  Kr 3201 - 3202 

2 มีการสงเสริมใหคณะฯ และสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการ
ใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
ส่ิงแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

b  Kr 3203 - 3205 

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
ทั้งที่จัดโดยคณะฯ และสโมสรนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา b  Kr 3206 - 3208 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง b  Kr 3209 - 3210 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  4 ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  4 ขอ  (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 
ของมหาวิทยาลัย  และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดย
จัดทําโครงการกิจกรรมใหนักศึกษาเพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดาน
ความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และดานอ่ืน ๆ  ในปการศึกษา 2550  
มหาวิทยาลัยไดวางนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรควบคูกันไปเพื่อใชเปดสอนในภาคเรียนที่ 
1/2551  โดยเฉพาะหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปดสอนใหแกนักศึกษาทุกคณะวิชา    
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2.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสงเสริมสโมสรนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก
ประเภท  โดยมหาวิทยาลัยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมสํานักกิจการนักศึกษา  ซึ่งสํานัก
กิจการนักศึกษาเปนหนวยงานที่กํากับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา    โดย
ไดดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

2.1   กิจกรรมวิชาการ เชน  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2550  
โครงการ IT  สูชนบท  โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ    โครงการทัศนศึกษา  กิจกรรมวิชาการศึกษาดู
งานและเปนผูชวยวิจัยและการแลกเปล่ียนเรียนรูฯ 

2.2   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน  งานกีฬาสานสัมพันธวันรมพฤกษเกมส 
โครงการเดิน - ว่ิงเฉลิมพระเกียรต ิ 

2.3   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  เชน  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และบริจาคทรัพย / ส่ิงของชวยเหลือผูปวยโรคเอดส ณ วัดพระบาทน้ําพ ุจ.ลพบุรี  กิจกรรมรณรงคใหชุมชน
รักษาส่ิงแวดลอมโดยนักศึกษาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาชนะที่กอใหเกิดสารปนเปอนและอันตราย
ตอสุขภาพแกชุมชนตลาดน้ําทาคา  จ.สมุทรสงคราม (กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชามนุษยและส่ิงแวดลอม)  
กิจกรรมปลูกปา   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริจาคทรัพย / ส่ิงของชวยเหลือเด็กกําพรา ชื่อโครงการ 
“คนรุนใหม...ใสใจพกถุง”  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอมโครงการรณรงคลดภาวะโลก
รอน ทัศนศึกษาอนุรักษพันธุเตาทะเล 

2.4   กิจกรรมนันทนาการ เชน  กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2550 
ณ สวนสนุกดรีมเวิลด 

2.5   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน  กิจกรรมไหวครู  กิจกรรมวันแม   โครงการ
ทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน (กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาจริยธรรมสําหรับนัก
บริหารของสาขาวิชาการจัดการ/ โครงการเยี่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆและพระที่นั่งอนันตสมาคม  ของ
สาขาวิชารัฐศาสตร )  กิจกรรมการเลนดนตรีไทย / สากล    กิจกรรมการประกวดรองเพลง   ประกวด
กระทง  ประกวดนางนพมาศ  การประกวดการไหว   โครงการทัศนศึกษาไหวพระ 9 วัด  กิจกรรม
สักการบูชาหลวงพอโสธร 

2.6 กิจกรรมบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยได
อํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาใหมเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัยไดทุกคน  มหาวิทยาลัยยัง
ประสานงานในเร่ืองทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ตองการสมัครเขากองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
และ กองทุนใหกูยืมที่ผูกกบัรายไดในอนาคต (กรอ.)   อยางไรก็ดีในระหวางศึกษา นักศึกษาจะมีอาจารยที่
ปรึกษาใหคําปรึกษาในดานตางๆ  รวมทั้ง มีเจาหนาที่ใหบริการการศึกษาในการติดตอประสานงานดาน
ธุรการ  ที่ผานมานักศึกษามีชองทางในการปรึกษาปญหาทั้งสวนตัวและการเรียน ไดหลายชองทาง ไดแก 
นักศึกษาทุกชั้นปจะมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เปนผูดูแล   นักศึกษาชั้นปที่ 4 จะมีความใกลชิดกับ
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อาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษารายบุคคลเนื่องจากตองรับคําแนะนําเร่ืองงานวิจัย และงานคนควา
รายบุคคล   หรือนักศึกษาหลายคนอาจปรึกษากับอาจารยในภาควิชาฯ ทานอ่ืน ๆ ที่มีความสนิทสนมและ
ใหความอบอุนแกนักศึกษา    รวมถึงปรึกษาหัวหนาภาควิชาฯ ไดโดยตรง ตามความสะดวกใจของ
นักศึกษา   

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยคณะวิชาและ
สโมสรนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา    โดยเฉพาะกิจกรรมดําเนินการรวมกับสโมสรนักศึกษา เชน  กิจกรรม
จัดงานปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2550 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด  ทั้งอาจารย
ประจําผูรับผิดชอบและนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม  และไดสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ 

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  
เชน  กิจกรรมการจัดงานปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2550  คณะวิชารวมกับ
สโมสรนักศึกษา / สํานักกิจการนักศึกษา / สํานักวิชาการ ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
การบรรลุเปาหมาย 

 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 3.2 มีการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาทีค่รบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคโดยดําเนินการ
ครบทั้ง 4 ขอ (ระดับ)   เกณฑประเมิน 3 คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเอง
ดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกขอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 3201 คําส่ังฯแตงต้ังคณะกรรมการการสงเสริมกิจกรรมสํานักกิจการนักศึกษา 
Kr 3202 แผนงานและโครงการของคณะวิชาและสํานักกิจการนักศึกษาประจําปการศึกษา 2550 
Kr 3203 ประกาศ ระเบียบ ที่เก่ียวของกับการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
Kr 3204 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบตาง ๆ 
Kr 3205 เอกสารแสดงการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
Kr 3206 แบบประเมินผล/ผลการประเมินการจัดงานปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2550   
Kr 3207 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะฯ และสาขาวิชาตาง ๆ 
Kr 3208 ผลการประเมินโครงการตาง ๆ ของคณะวิชาและสํานักกิจการนักศึกษา 
Kr 3209 รูปถายกิจกรรมของคณะ / หนวยงานที่เก่ียวของ 
Kr 3210 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชาตาง ๆ 

 

สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 3  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน  

องคประกอบท่ี 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 

 
ระดับ 8  ( ระดับ ) 
ระดับ 3  ( ระดับ ) 

 
ระดับ 8 
ระดับ 4 

 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3   6/2 = 3 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง   
มหาวิทยาลัยมกีารดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการใหแกนักศึกษา  มกีาร

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ซึ่งควรพัฒนา
ใหบริการตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูแลวตรงตามความตองการของนักศึกษามากยิ่งข้ึน และใหสามารถชวย
อํานวยความสะดวกและสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาไดอยางแทจริง 
 
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน    

บริการบางกิจกรรมยังไมไดมีการประเมินโดยผูใชบริการ ซึ่งอาจทําใหการจัดบริการไมตรง
ตามความตองการของนักศึกษา จึงควรเพิ่มเติมการประเมินผลจากผูใชบริการโดยตรง ประกอบกบัการ
ประเมินโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและผูบังคับบัญชา   กิจกรรมบางกิจกรรมเพิ่งริเร่ิมทําเปนปแรก ๆ ทําให
ยังไมมีการประเมินผลเปนลายลักษณอักษร จึงควรปรับปรุงใหมีการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อนําไปใชในการ
ปรับปรุงกิจกรรมในคร้ังตอ ๆ ไปไดดียิง่ข้ึน 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

72 

องคประกอบท่ี  4      การวิจัย 
 
ตัวบงชี ้4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  

 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ  

การดําเนินการ ขอ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ

b  Kr 4101 – 4106  

2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ 
การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง b  Kr 2810 

Kr 4106 – 4107 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลง
คนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค b  Kr 2810 

Kr 4108 – 4111  

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย b  Kr 4112 – 4118  
5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน b  Kr 4119  

6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  b  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  ขอ   (ขอ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5  ขอ   (ขอ)   
เปาหมายปตอไป :   5  ขอ  (ขอ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  โดยมหาวิทยาลัยมีศูนยสงเสริมวิจัยและผลิต
ตําราเปนหนวยงานกลางในการวางระบบบริหารงานวิจัย   เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัย  อีกทั้งศูนยฯ  ไดดําเนินการจัดทํา “วารสารรมพฤกษ”   ทําใหมีแหลงตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชเปนประโยชนในระดับชาติ   

2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่เปนประโยชนไดจริง    โดยศูนยวิจัยและผลิตตํารารวมเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยทาง
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เว็บไซตของมหาวิทยาลัย   และจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทางดานการวิจัย
และการผลิตตํารา   ไดติดประกาศบอรดประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารการรับสมัครขอทุนวิจัย   การจัด
อบรมวิจยัจากภายในและภายนอก   และ / หรือมีหนังสือแจงเวียนใหคณาจารยทราบโดยทั่วกัน 

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน   ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตาง ๆ  เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค    โดยมีทุนอุดหนุนวิจัยจากศูนยวิจัยและผลิตตํารา  ซึ่งเปนทุนอุดหนุนวิจัย
ประเภทวิจัยเดี่ยว  และประเภทวิจัยกลุม  อีกทั้งมีทุนอุดหนุนการแตงตํารา   ซึ่งมีเจาหนาที่ใหบริการในการ
ขอทุนอุดหนุนวิจัย    มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการเขาประชุม / อบรม / สัมมนา/  
แหลงทุนวิจัย / แหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและแหลงนําเสนอผลงานวิจัย   เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหอาจารยเขารวมศึกษาคนควาและทําวิจัย  โดยในปการศึกษา 2550  อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยในงาน “เกริกวิชาการ’ 2550”  

4.  มหาวิทยาลัยเกริกมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  โดยรวมกับ
ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราพรอมสนับสนุนงบประมาณใหศูนยฯ  จัดโครงการ / กิจกรรมสัมมนาให
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยและอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ    เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของอาจารยประจํา
ในการทําวิจัย 

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ  และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน  มีการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ
ตางประเทศ  การแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธและตีพิมพใน “ขาวรมพฤกษ” / “วารสารรมพฤกษ” / 
และเว็บไซตมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  อีกทั้งผลงานวิจัยถือไดวาเปน
ผลงานที่แสดงถึงความรูความสามารถของอาจารยอันเปนสวนหนึ่งในการประเมินความดีความชอบในการ
พัฒนาการเล่ือนข้ันเงินเดือนในแตละปการศึกษา 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกยังมิไดดําเนินการใหมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และภาคอุตสาหกรรม  ซึ่ง คาดวาจะดําเนินการใน
ภายหลัง 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.1  มีการพัฒนา
ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมีการดําเนินการ   4 ขอ  เกณฑ
ประเมิน 2  คะแนนตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 

เกณฑการประเมิน สกอ.   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 -4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
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คะแนนประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2810 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะฯจากอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัย
และผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก (วารสาร “รมพฤกษ” ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 25 ฉบับที่ 2 
ก.พ.-พ.ค. 2550) 

Kr 4101 Homepage  การเผยแพรศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา 
Kr 4102 เอกสารเขาภายนอกมหาวิทยาลัย 
Kr 4103 คณะกรรมการประจําศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา 
Kr 4104 สรุปผลการเขาประชุม  อบรม สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการทําวิจัย 
Kr 4105 แผนงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร 
Kr 4106 แผนงานวิจัยของศูนยวิจัยและผลิตตํารา 
Kr 4107 ประกาศคําส่ังของศูนยวิจัยและผลิตตําราที่เก่ียวของกับคณะวิชา 
Kr 4108 ผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิงานวิจัย / ตํารา / เอกสารประกอบการสอน 
Kr 4109 งบประมาณประจําปการศึกษา 2550 
Kr 4110 ประกาศของมหาวิทยาลัยเร่ือง “มอบทุนการวิจัยกลุม” 
Kr 4111 บันทึกขออนุมัติโครงการและงบประมาณ การนําเสนอผลงานวิจัยกลุมเร่ือง  

“สมุทรสงคราม : วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 
Kr 4112 โครงการแผนการดําเนินงานของศูนยสงเสริมวิจัย ฯ  ( 8  โครงการ ) 
Kr 4113 หนังสือแจงขาวการเขารวมอบรม/สัมมนาดานการวิจัย 

-  แหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน 
-  แหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
-  แหลงนําเสนอผลงานวิจัย 

Kr 4114 กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “เกริกวิชาการ 2550” 
Kr 4115 ภาพบรรยากาศการนําเสนอผลงานวิจัย 
Kr 4116 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยใหกับอาจารย 
Kr 4117 หนังสือเชิญเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย 
Kr 4118 เอกสารความรวมมือระหวางนักวิจัยกับชุมชนของศูนยวิจัยและผลิตตํารา 
Kr 4119 เอกสารคณะศิลปศาสตรสนับสนุนคาใชจายให ดร.อัมพร  เสง่ียมวิบูลไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศ

เนปาล  (1 เร่ือง) และประเทศมาเลเซีย (1 เร่ือง) 
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ตัวบงชี ้4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

การดําเนินการ ขอ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช
ประโยชน 

b  

2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทัน
ตอการใชประโยชน 

b  

3 มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน b  

4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงาน 
ไปใชประโยชน 

b  

5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 b 

Kr 2810 
Kr 2812 
Kr 4114 
Kr 4119 
Kr 4201 
Kr 4202 
Kr 4203 
Kr 4204 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  (ขอ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   4  ขอ  (ขอ)   
เปาหมายปตอไป :   5  ขอ  (ขอ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชา 
การและการนําไปใชประโยชน ซึ่งผลงานวิจัยในปการศึกษา 2550 ที่เสร็จสมบูรณศูนยสงเสริมวิจัยและ
ผลิต ตําราจัดใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารรมพฤกษ  และนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “เกริกวิชาการ 
2550”  และเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ  การตีพิมพเผยแพรเปนประโยชนในวง
วิชาการอยางกวางขวางและสามารถนําไปใชประโยชน  มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญในการเผยแพร
ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ  ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยตางประเทศของ ดร.อัมพร  เสงี่ยมวิบูล ณ ประเทศเนปาล  และประเทศมาเลเซีย    

2.  มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่เชือ่ถือไดและรวดเร็วตอการใชประโยชน     โดยศูนยวิจัยฯ มีกองบรรณาธิการประจําวารสารรมพฤกษ
เพื่อทําหนาที่คัดสรรและวิเคราะหผลงานวิจัยในรูปแบบ  บทคัดยอ (abstract) เพื่อเผยแพรในวารสารรม
พฤกษ นอกจากนี้อาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจะตองมีผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษาในการจัดทําโครงราง
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การวิจัย  และเมื่องานวิจัยเสร็จเรียบรอยจะมีผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่เปน Reader  ตรวจประเมินผลงานวิจัย
จนแกไขเปนงานวิจัยฉบับสมบูรณที่มีมาตรฐานงานวิจัย  มีความนาเชื่อถือ  และนําไปใชประโยชนในวง
กวางตอไป 

3.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   นอกจากเผยแพรทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา
แลว    ยังไดเผยแพรผลงานวิจัยโดยการนําเสนอผลงานวิจัยในชุมชน  โดยเฉพาะในปการศึกษา 2550  
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพือ่นําเสนอผลงานเร่ือง “สมุทรสงคราม : วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   มีการสรางเครือขายกับชุมชนในการเผยแพรผลงานวิจัย
จํานวน 8 เร่ือง ซึ่งชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

4.  มีระบบและกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางผูทําวิจัยกับองคกรภายนอก   เพื่อการ
นําผลงานไปใชประโยชน  โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน    และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานกับองคกรภายนอกในการกอใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยซึ่งกันและกัน 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกยังมิไดดําเนินการจนถึงข้ันมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการ
ซื้อขายทรัพยสินทางปญญา   ตลอดจนการคุมครองสิทธิผลงานวิจัย   หรือส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน    เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดานกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และกลุมวิชาบริหารธุรกิจ  มิไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรหรือการ
ประดิษฐคิดคนทางดานวิศวกรรมหรือทางดานวิชาชีพชางอ่ืน ๆ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 4.2 มีระบบ
บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยมีการดําเนินการ 4 ขอ   เกณฑประเมิน  3 คะแนน  
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 
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 รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2810 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะฯจากอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัย
และผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก (วารสาร “รมพฤกษ” ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 25 ฉบับที ่2 
ก.พ.-พ.ค. 2550) 

Kr 2812 ผลงานวิจัยของอาจารยประจํา 
Kr 4114 กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “เกริกวิชาการ 2550” 
Kr 4119 เอกสารคณะฯสนับสนุนคาใชจายให ดร.อัมพร  เสง่ียมวิบูลไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ตางประเทศ 
Kr 4201 ผลงานวิจัยเร่ือง “เพศภาวะในสังคมไทย” ของ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม 

  และแบบประเมินของ Reader 
Kr 4202 บทคัดยองานวิจัยใน www.krirk.ac.th 
Kr 4203 แผนงานโครงการเผยแพรผลงานวิจัยของศูนยวิจัยแลผลิตตํารา 
Kr 4204 จดหมายสงผลงานวิจัยไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krirk.ac.th
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ตัวบงชี ้4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบัน 

(บาท) 

จํานวนอาจารย
ประจํา (คน) อัตราสวน  

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

4,170,498.71 165 1 : 25,275.75 
Kr 2402 

Kr 2803 ,  Kr 2810 
Kr 4301 – 4307 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :            -          บาทตอคน ( อัตราสวน )  
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :       25,275.75   บาทตอคน ( อัตราสวน )  
เปาหมายปตอไป :                        20,000        บาทตอคน ( อัตราสวน ) 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยเกริกมีอาจารยประจําไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและ
แตงตํารา  จากภายในและภายนอกสถาบัน  อันกอใหเห็นการพัฒนาทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกจากสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา = 4,170,498.71 : 165 
 = 25,275.75 : 1 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 4.3 จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ 
17,000 บาท / คน  เกณฑประเมิน  2  คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเอง
ดังนี้ 
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เกณฑการประเมิน สกอ.   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 – 16,999.- บาท 17,000.-บาท –  24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
 รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2402 รายช่ือและจํานวนอาจารยประจํา 
Kr 2803 ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง การใหทุนสนับสนุนงานวิจัย  ประจําปการศึกษา 2550 
Kr 2810 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะวิชาจากอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

วิจัยและผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก (วารสาร “รมพฤกษ” ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 25 
ฉบับที ่2 ก.พ.-พ.ค. 2550) 

Kr 4301 ทุนอุดหนุนวิจัยภายในของอาจารยประจํา    ปกการศึกษา  2550 
Kr 4302 สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
Kr 4303 ประกาศของมหาวิทยาลัยเร่ือง “อนุมัติทุนวิจัยกลุมเร่ือง สมุทรสงคราม : วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
Kr 4304 เอกสารการไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
Kr 4305 รายช่ือและผลงานวิจัยของคณาจารยประจํา  ปการศึกษา 2550 
Kr 4306 เอกสารงานวิจัยของ รศ.ดร.สมศักด์ิ   สามัคคีธรรม 
Kr 4307 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย  เลขที ่ภค/2550-150  ลงวันที่ 16  สิงหาคม  2550 ระหวาง  

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กับมหาวิทยาลัยเกริก 
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ตัวบงชี ้4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน  
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา   

 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
การคิดรอยละ  
 
 
 
 
 

จํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ 

จํานวน
อาจารย
ประจํา 

รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน 

35 165 21.21 
Kr 2402 ,  Kr 2803,  Kr 2807 

Kr 2810 – 2812 
Kr 4401 - 4404 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  21.21  (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป :  25  (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

มหาวิทยาลัยเกริกสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจํามีผลงานวิจัย / ตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย / และนําเสนอผลงานวิจัย   ในปการศึกษา 2550  มหาวิทยาลัยมีจํานวนงานวิจัยของอาจารย
ประจําที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร และนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  จํานวน 40 เร่ือง   
และมีจํานวนอาจารยประจํา 165 คน 

ดังนั้น รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 =  

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 

 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
x 100 

%21.21
165

10035
=

X
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การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 4.4 รอยละของ
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําเปนรอยละ 20  
เกณฑประเมิน  2  คะแนน ตามเกณฑ    มาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํา 
Kr 2803 ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย ประจําปการศึกษา 2550 
Kr 2807 เอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนการวิจัย  และแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 
Kr 2810 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะฯจากอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัย

และผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก (วารสาร “รมพฤกษ” ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 25 ฉบับที่ 2 
ก.พ.-พ.ค. 2550) 

Kr 2811 ผลงานวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย 
(แหลงขอมูล :- วารสาร “Phenomena” (Vol.11,No.3 February 2008),Journal  of  Language and 
Literature, Sanata Dharma University ,Indonesia. 

• วารสาร “Journal  of NELTA” (Vol.12,No.1-2 December 2007),Nepal English Language 
Teachers’ Association ,Katmandu ,Nepal.) 

• วารสาร “PWPA  JOURNAL-THAILAND” (วารสารสมาคมอาจารยอุดมศึกษาเพื่อสันติภาพ 
(ประเทศไทย) Vol.7,No.2 July – December 2007. 

• หนังสือพิมพ “ขาวรมพฤกษ” มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับประจําเดือน พ.ค.-มิ.ย.2551,หนา 7 
• กําหนดการจัดงาน “เกริกวิชาการ”2550” เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยกลุม ของอาจารยประจํา

คณะฯ 
Kr 2812 ผลงานวิจัยของอาจารยประจํา 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 4401 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนของอาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร ประจําป

การศึกษา 2550  
Kr 4402 Website  ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา 
Kr 4403 รายงานการวิจัยของคณาจารยบัณฑิตวิทยาลัย 
Kr 4404 บทความของ รศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก 

 

สรุปการประเมนิองคประกอบท่ี 4   
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน  

องคประกอบท่ี 4 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 
ตัวบงชี้ที ่4.2 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 

 
4 ขอ  ( ขอ ) 
4 ขอ  ( ขอ ) 

17,000 บาท / คน 
20% 

 

 
5 ขอ 
4 ขอ 

25,275.75 บาท / คน 
21.21% 

 

 
3 
3 
3 
2 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4   11/4 = 2.75 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง   
 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําใหมีผลงานวิจัยโดยมีแหลงเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา  และเงินทุนคณะ
วิชา  โดยมีการกําหนดแผนงานว ิจัยไวอยางเปนรูปธรรม  ( โดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ) 
 

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน    
 คณาจารยประจํามีผลงานวิจัยที่มีแหลงเงินทุนอุดหนุนหนวยงานภายนอกนอย   มหาวิทยาลัยควร
มีแผนการสงเสริมที่ชัดเจน  ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงอีกทางหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัยได   นอกจากนี้การ
สนับสนุนเงินในการซื้ออุปกรณในการทําวิจัยที่ไมมีหรือมีไมเพียงพอ   รวมถึงการประชุมในคณะวิชาและ
การสรางบรรยากาศการวิจัยและสนับสนุนการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ 
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องคประกอบท่ี  5     การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี ้5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของคณะวิชา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของ
การบริการวิชาการแกสังคม b  Kr 1106 

Kr 5101 

2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด b  Kr 5102 

3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม b  Kr 5103 - 5104 

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
b  Kr 1108 

Kr 5105 – 5106 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก

สังคม b  Kr 5105 – 5106  

6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ
วิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 b  

7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง
การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะวิชา 

 b  

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -    (ระดับ) ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  5  ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปตอไป :   5  ขอ  (ระดับ) 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการ
วิชาการแกสังคม 

2.  มีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและคณะกรรมการบริหารโครงการทําหนาที่
ขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรม / โครงการดานการบริการวิชาการแกสังคม  ใหเปนไปตามแผนดําเนินงาน 
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3.  มีระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  และกําหนดหลักเกณฑโดยมีการขออนุญาต
ใหบริการวิชาการภายในและภายนอกสถาบัน   โดยขออนุญาตผานตามสายงานผูบังคับบัญชา เชน  การ
ขออนุญาตเปนผูทรงคุณวุฒิ / ผูบรรยาย  กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ  การบริการวิชาการโดยการ
นําเสนอผลงานวิจัยรวมถึงการจัดสัปดาหวิชาการประจําปการศึกษา  2550 

4.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคม  
โดยการประชุมคณะกรรมการ    และบางโครงการจัดทําการประเมินผลเมื่อเสร็จส้ินโครงการ  

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อพัฒนาภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยในดานการบริการวิชาการที่เปนประโยชนยิ่งข้ึนตอไป 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและ
กลไกในการบริการวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของวิชา  โดยมีการดําเนินการอยูในระดับ 4 ขอ  เกณฑ
ประเมิน 3 คะแนน ตามเกณฑ   มาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1106 แผนการดําเนินงานของคณะและสาขาวิชาตาง ๆ ที่แสดงถึงการกําหนดเปาหมายและ 
ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

Kr 1108 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะและสาขาวิชาตาง ๆ 
Kr 5101 หลักฐานจากหนังสือ  เอกสาร  ที่อาจารยคณะวิชาตาง ๆ  ใหบริการวิชาการแกสังคม  เปนผูทรง 

คุณวุฒิ / ไดรับเชิญบรรยาย/เปนกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ / ผูนําเสนอผลงานวิจัย 
Kr 5102 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการบริหารโครงการบริการสังคมของคณะตาง ๆ  
Kr 5103 ประกาศ หลักเกณฑการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
Kr 5104 หลักเกณฑในการใหบริการวิชาการแกสังคมในแผนการดําเนินงานและโครงการประจําปงบประมาณ 

2550 
Kr 5105 สรุปผลการประเมินโครงการเกริกวิชาการ 2550 
Kr 5106 สรุปการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 
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ตัวบงชี ้5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
การคิดรอยละ  
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

จํานวน
อาจารย
ประจํา 

รอยละของอาจารยประจํา
ที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา   เปน
กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอก เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารย

ประจํา 

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

49 169 28.99 Kr 2402 
Kr 5201 - 5202 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -   (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  28.99  (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป :  20  (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

ในปการศึกษา 2550  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารยประจําจํานวน 51 คน  ที่มีสวน
รวมในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก  เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   
 

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น 
x  100 
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ดังนั้น  อาจารยประจําที่มสีวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา  เทากับ   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 5.2 รอยละของ
อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําเปน
รอยละ 15 เกณฑประเมิน  2   คะแนนตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 - รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํา 
Kr 5201 เอกสารแสดงการเปนคณะกรรมการวิทยานิพนธภายนอก  กรรมการวิชาการ / วิชาชีพของคณะ

วิชาตาง ๆ  
Kr 5202 รายช่ือผูเขารวมโครงการเผยแพรผลงานวิจัยสูชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 

%99.28
169

10049
=

X



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

87 

ตัวบงชี ้5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตอง 
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา  

 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต      
การคิดรอยละ  
 
 
 
 
 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน
ประเทศชาติและนานาชาต ิ

อาจารย
ประจํา 

รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชนประเทศชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

70 165 42.42 
Kr 1107  
Kr 2402 
Kr 5301 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 42.42  (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป : 40  (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

มหาวิทยาลัยเกริกมีแผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2550   โดยจัดใหมีกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  เทากับ  

 
 
 
 

จํานวนกิจกรรม หรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติในปการศึกษานั้น  

                                 จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
x  100 

%42.42
165

10070
=

X
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การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้  5.3  รอยละของ
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขม
แขงของสังคม  ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจําเปนรอยละ 30   เกณฑประเมิน 3 
คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1107 โครงการ / แผนดําเนินงานของคณะวิชาตาง ๆ และหนวยงานสนับสนุน   ปการศึกษา 2550 
Kr 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํา 
Kr 5301 เอกสารแจงการใหทุนการศึกษาเจาหนาที่เขตและสถานีตํารวจนครบาลบางเขน 
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ตัวบงชี ้5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต        
 

ความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยความพึง
พอใจ (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

รอยละ 
ความพึงพอใจ 

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

4.12 
 

4.32 
4.11 
4.13 

82.40 
 

90.05 
85.50 
89.10 

Kr 5401 
Kr 5402 

รอยละความพึงพอใจ 86.76  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -   (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  86.76   (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป :   90   (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
 มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทางวิชาการแกสังคมโดยแบงระดับความพึงพอใจเปน  5  ระดับ   ซึ่งพบวาคาเฉล่ียและรอยละของความ
พึงพอใจของผูรับบริการไดเทากับ   86.76%    
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 5.4 รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนรอยละ  85  เกณฑประเมิน  3  คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึง
ไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
 เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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คะแนนประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 5401 แบบสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการปการศึกษา 2550 
Kr 5402 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะวิชาตาง ๆ 

 
สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 5   
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน  

องคประกอบท่ี 5 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 

 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

15% 
30% 
85% 

 
5  ขอ 

28.99% 
42.42% 
86.76% 

 
3 
3 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5   12/4  =  3 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :  

1.  มหาวิทยาลัยมีแผนงานบริการวิชาการและใหความสําคัญกับพันธกิจนี ้   จึงไดจัดทํา
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

2. มีคณาจารยที่เปนที่ยอมรับทางวิชาการและมีเครือขายการทํางานกับภาครัฐ  เอกชน  
และประชาชน 

3.  มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประเมินผลการดําเนินงานและมีการประเมิน
โครงการครบทุกโครงการ  และมีการนําผลการประเมินไปปรับใชใหเป ็นประโยชนในการพัฒนาการทํางาน 
 
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  :  
 มหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย   หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ซึ่งคาดวาจะดําเนินการ
จนถึงระดับมีการจัดทําแผนฯ  ในภายหลัง 
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องคประกอบท่ี  6      การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี ้6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี
หมายเลข 

เอกสารหลักฐาน 

1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
b  Kr 1107  

Kr 6101 – 6102  
2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลอง

กับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง b  Kr 6101 – 6102 

3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ 
ดานอ่ืน ๆ b  Kr 6103 - 6105 

4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ อาท ิการจัดทําฐานขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม 
การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

b  Kr 6106 - 6113 

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดย
ผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

 b  

6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ อาท ิมีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ
บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง  ๆ

 b  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -   ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   4 ขอ   (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  5  ขอ  (ระดับ)  
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
 1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน  ปฏิบัติได  และมีแผนงานรองรับ  โดยไดดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   
 2.  มีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  โดยไดดําเนินการดังนี้ 
 -   โครงการทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม (ณ เสถียรธรรมสถาน) 
 -   โครงการทัศนศึกษาและชมศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน  และทํานุบํารุงพุทธศาสนา 
 -   โครงการศึกษาดูงานดานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ.สมุทรสงคราม 
 -   โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปวัฒนธรรม จ.สุพรรณบุรี 

-  กิจกรรมสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป 2550  
-  กิจกรรมสักการะพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร ณ ศาลาดุสิตาลัย  พระบรมมหาราชวัง 
-  กิจกรรมทางพุทธศาสนารวมกับชมรมพุทธศาสนา เชน  ตักบาตรขาวสารอาหารแหง

ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกสมเด็จพระพี่นางฯ 
-  กิจกรรมรวมทําบุญไถชีวิตโค–กระบือของ บริษัทเกริกจําลอง จํากัด คณะบริหารธุรกิจ 
-  กิจกรรมงานพิธีไหวครู   
-  กิจกรรม “วันรําลึกดร.เกริก” รวมสักการะพระภูมิเจาที ่/สักการะอนุสาวรีย ดร.เกริก / มี

พิธีสงฆรวมทําบุญถวายภัตตาหาร / วางพวงมาลาสดุดี ดร.เกริก ซึ่งเปนประเพณีสืบทอดจัดทํามาประจําทุก
ป 

-  กิจกรรมรณรงคแตงกายดวยผาไทยทุกวันพุธ   
-  กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวางอารมณ จ.ยโสธร  
-  กิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณโดยบุคลากรแตงกายเคร่ืองแบบ

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาของคณะฯ แตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษา 
-  กิจกรรมแตงกายดวยเส้ือสีเหลืองมีตราสัญลักษณเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา 
-  กิจกรรม “สานสัมพันธวันรมพฤกษเกมส” ประจําปการศึกษา 
-  กิจกรรมตอนรับอาจารยจากมหาวิทยาลัยกวางสีและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

กวางสี  เยี่ยมชม/ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และชมการแสดงดนตรีไทยของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
-  กิจกรรมวันลอยกระทง  มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม  และประกวดนางนพมาศแตง

กายชุดไทย 
-  กิจกรรมรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต 
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-  กิจกรรมทําบุญวันข้ึนปใหม 2550  
-  กิจกรรม “วันคริสตมาส” วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกป 
-  กิจกรรม “วันรายอ” รวมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ 
-  กิจกรรมงาน “สานสัมพันธวันอาซูรอ ป 50” 
-  กิจกรรรมสนับสนุนนักศึกษามุสลิมของคณะฯ  ปฏิบัติศาสนกิจ ณ หองละหมาด 
-  กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมดวยพิธีสูขวัญโดยคณาจารยผูกขอมือใหนักศึกษาใหม

ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ณ แฟนตาซีฮอลล  สวนสนุกดรีมเวิลด   
-  กิจกรรมเดินพาเหรดโดยใชการแสดงกลองยาวซึ่งเปนเอกลักษณดนตรีไทย 
-  กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมดานภาษา  โดยการเรียบเรียงบทรอยกรองเปนกลอน 

4 สุภาพ โดย อ.เสรี  ชึขุนทด  ตีพิมพในวารสารรมพฤกษ  / ขาวรมพฤกษ” 
- กิจกรรมรวมงาน “ขันโตกดินเนอร” ของชมรมจาวเหนือ  ชมศิลปะและวัฒนธรรมการ

แสดง / สลอ – ซอ – ซึง  
3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ  อันเห็นไดชัดเจน 

เชน จากการที่อาจารยภาควิชาศึกษาทั่วไปไดศึกษาดูงานดานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ณ จ.สมุทรสงคราม  และ จ.สุพรรณบุรี  สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยเฉพาะนําไปใชกับภารกิจหลักในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปที่เร่ิมใชในภาคเรียนที่ 1/2551  ซึ่งจัดใหมี “วิชาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เปนวิชาใหมอยูในหลักสูตรฯ 
หรือจากการที่นักศึกษาที่เรียนวิชาภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงานไดเขารวมโครงการทัศนศึกษาพระ
ประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระพี่นางฯ  นักศึกษาสามารถบูรณาการนําความรูในหองเรียนและการได
เห็นตัวอยางที่ไดจากการปฏิบัติ  นําไปพัฒนาตนเองและทีมงาน  นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอ่ืน  อาท ิ การอบรมส่ังสอน  เร่ือง มารยาทแกนักศึกษาระหวางการเรียนการสอน 
การแตงผาไทยในทุกโอกาสที่มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย    รวมถึงสอดแทรกวัฒนธรรมที่ดี
งามตาง ๆ  ไปกับการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางชัดเจนทั้งในสวนของคณะวิชาและศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน  การจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต  วันเขาพรรษา  วันแม  การจัดงานวันไหวครู   ในดานการสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมนั้นมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  แตงกายและวางตนเหมาะสม  
การเคารพซึ่งกันและกัน   การชวยเหลือเพื่อนมนุษยตามหลักศาสนา  การทําบุญตามประเพณี  และที่
สําคัญคือตั้งใจเรียนและประพฤติตนใหดีสมกับความรักและไววางใจของผูปกครอง  จัดกิจกรรมประเพณี
ปฐมนิเทศ  และปจฉิมนิเทศ  การประดับตกแตงมหาวิทยาลัย  หองประชุมดวยภาพจิตรกรรมเพื่อสราง
บรรยากาศและเสริมสรางความภาคภูมิใจดานศิลปวัฒนธรรม 
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4.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสงเสริมดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  โดยศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสงนักศึกษาเขารวมเปนนักดนตรีไทยและผูแสดงรํา
ศิลปวัฒนธรรม ในงาน “ดนตรีไทยอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย    อีกทั้งนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน   คือ น.ส.จุฬารัตน  เสริมอานันท   นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะศิลปศาสตรไดเขารวม
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เปนหนวยงานกลางที่รวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมในการจัดทําฐานขอมูลและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  
มีกาสรางบรรยากาศศิลปและวัฒนธรรมเผยแพรในโอกาสตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  เชน  มีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในงานวันรําลึก ดร.เกริก / งานวันลอยกระทง / งานสงทายปเกาตอนรับปใหม / นอกจากนั้น 
ยังมีการจัดโครงการโดยมีการประชุม / เสวนาทางวิชาการ อันไดแกโครงการ “รักภาษาไทย รักษภาษาไทย” 
เปนประจําทุกป  เพื่อสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทางดานภาษา   โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ / กิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องเสมอมา 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยูในระดับ 4  ขอ  เกณฑประเมิน 3 คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึง
ไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1107 โครงการ / แผนดําเนินงานของคณะวิชาตาง ๆ และหนวยงานสนับสนุน   ปการศึกษา 2550 
Kr 6101 โครงการ / แผนดําเนินงานของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประจําปการศึกษา 2550 
Kr 6102 โครงการนักศึกษาเขารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ณ  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
Kr 6103 หลักสูตร / รายวิชาที่แสดงถึงการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
Kr 6104 งานวิจัยชุดวิถีชีวิตสมุทรสงคราม 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 6105 มีนโยบายใหคณาจารยแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรมในช้ันเรียน 
Kr 6106 ประกาศการแตงกายดวยผาไทย 
Kr 6107 เอกสารแสดงการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
Kr 6108 เอกสารการมอบภาพจิตรกรรมเพ่ือประดับหองประชุม 
Kr 6109 งบประมาณของมหาวิทยาลัยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
Kr 6110 เอกสารเก่ียวกับการเขารวมโครงการและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเก่ียวกับการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
Kr 6111 โครงการรณรงคอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน และลดภาวะโลกรอน 
Kr 6112 โครงการและภาพกิจกรรมประเพณีตางๆ อาทิ สงกรานต แหเทียนพรรษา ลอยกระทง      ขอพรผูใหญ - 

ตักบาตรในวันขึ้นปใหม 
Kr 6113 งบประมาณสําหรับโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2550 

 
สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 6   
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน  

องคประกอบท่ี 6 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 

 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
4  ขอ 

 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 6   3 / 1  =  3.00 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 มหาวิทยาลัย   มีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการดาน
ศิลปวัฒนธรรม  จึงไดจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณี
และโอกาสตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษาในทุกกิจกรรม  เชน งานแหเทียน
พรรษา  งานวันสงกรานต  งานวันลอยกระทง  งานทําบุญปใหม  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

96 

องคประกอบท่ี  7      การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี ้7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหแขงขัน
ไดในระดับสากล 

 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

การดําเนินการ 
ขอ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี
หมายเลข 

เอกสารหลักฐาน 

1 สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน b  

2 สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยมากกวาปละ 2 คร้ัง b  

3 

มีการประชุมกรรมการของสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 
ของแผน ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ีย
ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการ
หนวยงานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

b  

4 สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดตีาม
หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา b  

5 สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร b  

Kr 7101 
Kr 7102 
Kr 7103 
Kr 7104 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -   (ขอ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5  ขอ (ขอ)  
เปาหมายปตอไป :  5  ขอ  (ขอ) 
     
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  สภามหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร 
และนโยบายในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล 

2. สถามหาวิทยาลัยมีการประชุม  4  คร้ังตอป   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับเปล่ียนแนวทาง 
การพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทิศทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  
และการเมือง  ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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3. ในปการศึกษา 2550  สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม  4  คร้ังตอป   ตามแผนคิดเปน  
100%  และในการประชุมมหาวิทยาลัยแตละคร้ังมีคณะกรรมการเขารวมเกินกวา  80%  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
มีการสงหนังสือเชิญแจงวาระการประชุมใหกรรมการสภาทราบลวงหนาเกินกวา  7  วัน  กอนการประชุม 

4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไว
ลวงหนา 

5. มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมา-
ภิบาลทั่วทั้งองคกร  เชน  ปกปองผลประโยชนของผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพ
การศึกษา  สงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน  และตรวจสอบการดําเนินงาน  อีกทั้งมีนโยบายในการผลักดันให
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานดานคุณภาพการศึกษาใหแขงขันไดในระดับสากล   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดตัวบงชี้  7.1  สภาสถาบันใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล   โดยมีการดําเนินการ  5  ขอ  
เกณฑประเมิน  3  คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ  4  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน   
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 7101 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา  2550 
Kr 7102 จดหมายแจงการสงวาระการประชุม 
Kr 7103 รายช่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
Kr 7104 รายช่ือผูเขารวมประชุมในแตละคร้ัง 
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ตัวบงชี ้7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี
หมายเลข 

เอกสารหลักฐาน 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบได b  

2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช
ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ
วิชาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

b  

3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่ชดัเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน b  

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร
ตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน b  

Kr 1114 
Kr 7201 
Kr 7202 
Kr 7203 
Kr 7204 
Kr 7205 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   4 ขอ   (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป : 4  ขอ  (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได  โดยมหาวิทยาลัย ฯ  
มีระเบียบ / วิธีปฏิบัติในการสรรหาผูบริหาร  ในระดับตาง ๆ มีการสรรหาและเลือกตั้งหัวหนาสาขาวิชา / 
ภาควิชาเพื่อเสนอใหอธิการบดีแตงตั้ง  โดยผูบริหารระดับคณะวิชามีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงาน
ตามที่กําหนดไวใน “ คูมือปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรระดับคณะ ” 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 
และนําระบบฐานขอมูลมาชวยในการตัดสินใจ  กํากับและติดตามดูแลผลการปฏิบัติงาน  คณาจารย และ
บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  มีการจัดประชุมสัมมนาประจําป 
เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับ  ทุกสายงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ตลอดจน
เปดโอกาสใหบุคลากรนําเสนอปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานตางๆ  ตอผูบริหาร   มีการเผยแพรผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณชน   เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม เชน การ
ประชุมหารือเพื่อใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. มีหลักเกณฑการประเมินผูบริหารที่ชัดเจนกําหนดไวลวงหนา เพื่อชวยใหการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. มีการจัดแผนและกลไกพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนนิ 
การตามแผนอยางที่กําหนดไว  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายใหผูบริหารระดับคณะวิชา ไดเขารวม
ประชุม / อบรม / สัมมนาทั้งภายในและนอกสถานที่  รวมอบรมวิจัย / ทําวิจัย / นําเสนอผลงานวิจัย  
ตลอดจนการเพิ่มพูนความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาตัวบงชี้ของโครงการเพื่อดําเนิน 
การตามแผนดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้  7.2  ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   อยูในระดับ  3  ขอ  เกณฑประเมิน  2  คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1114 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูบริหาร  ปการศึกษา  2550 
Kr 7201 ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง การสรรหาผูบริหารระดับตาง ๆ 
Kr 7202 รายงานการประชุมผูบริหาร 
Kr 7203 ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
Kr 7204 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
Kr 7205 สรุปแบบประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด ปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี ้7.3  มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ       

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน ม ี ไมม ี
หมายเลข 

เอกสารหลักฐาน 
1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกร

แหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
คณะวิชารับทราบ b  Kr 7301 - 7304 

2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 b  Kr 7304 – 7306  

3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 b  Kr 7304 – 7306  

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู b  Kr 7307 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ

จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

b  Kr 7307 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5 ขอ   (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :   5 ขอ   (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู    และ  
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ  โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  สํานัก
วิชาการ   และคณะวิชา  ไดทบทวนการจัดทําแผนโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ การเขียนแผน 
พัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู ”   มีการเสวนาเร่ือง  “ การพัฒนาองคกรสูการเรียนรู ”  โดย   ดร. ดรุณี  
ชูประยูร   คณบดีคณะศิลปศาสตร  เปนวิทยากร  และการใหความรูดาน  SWOT  Analysis        เพื่อ
กําหนดแผนการจัดการความรู  การเขียน  Strategic  Plan  For  Knowledge  Management ( KM )  และ
นําเสนอแผนพัฒนาหนวยงาน   โดยมี ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา   และอาจารยนุสรา   บุญสนอง  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ เปนวิทยากรรวมดวย 

2. ในระยะตอมามีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม        
เปาหมายรอยละ 100  กลาวคือ  ทุกคร้ังที่มีการรวมประชุมของคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะมีการ
วิเคราะหปญหา  การแลกเปล่ียนความรู  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  ภัยคุกคามและโอกาสของแผนและ
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โครงการตาง ๆ  ตลอดจนสรุปผลการประเมินการดําเนินการโครงการตาง ๆ โดยแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
อันเปนการสรางองคกรแหงการเรียนรูในสถาบันการศึกษา 

3.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูในโครงการตาง ๆ โดยมีการ
ประเมินผลและติดตาม   การประชุมคณาจารยในคณะวิชาตาง ๆ  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน
และสรุปประเด็นในที่ประชุม  เพื่อนําไปปรับแผนการจัดการความรูในปการศึกษาตอไป  

4.  มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู  
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  มีการรวบรวมองคความรูที่มีอยู
ในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานตามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย   เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้  7.3 มีการพัฒนา
องคกรสูองคกรการเรียนรูโดยมีการดําเนินการอยูในระดับ 4 ขอ   เกณฑประเมิน  3  คะแนน  ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 7301 กําหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู ” / และผลการ
ประเมินในการจัดองคกรการเรียนรู 

Kr 7302 สรุปผลการประชุม อบรม สัมมนา 
Kr 7303 สําเนาการประชาสัมพันธใหทุกสาขาวิชาในคณะทราบถึงแผนการจัดการความรู 
Kr 7304 แผนการจัดการความรู 
Kr 7305 มุม KM  ของคณะวิชาตาง ๆ 
Kr 7306 เอกสารจากคณาจารยไปสัมมนานํามาเผยแพร 
Kr 7307 รายงานการประชุมผูบริหารคณะวิชา 
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ตัวบงชี ้7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ b  Kr 7401 

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัด
วางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง 
การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

b  Kr 7402 - 7412 

3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ด ีและสราง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข 

b  
Kr 7402 

Kr 7407 – 08  
Kr 7413 

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี
โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว
ตามสายงาน 

b  
Kr 7402 ,  Kr 7405 

Kr 7410 – 7412  
Kr 7414 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบ 

 b  

6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

 b  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 4  ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  5 ขอ  (ระดับ)  
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
1. มีแผนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยบรรจุไวในแผนของฝายบริหารทั่วไป โดย

ครอบคลุมการธํารงรักษาบุคลากร และการพัฒนาทรัพยากรขององคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
2. มหาวิทยาลัย  มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถใน

งานที่ทํา เพื่อใหการทํางานของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได
สงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงการทํางานโดยผานระบบการ
ประเมินอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยประการสําคัญ 
มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารย ไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูง  สงเสริมใหอาจารยไดเขารวมประชุม 
เสนอผลงานทางวิชาการ  ฝกอบรม สัมมนา   ดูงาน ทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ที่เปนประโยชนตอภารกิจในดานตางๆ 
ของคณะวิชา  นอกเหนือจากการมุงพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพแลว มหาวิทยาลัยยังเนนความ
จําเปนในสวนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบดําเนินการ 
และสนับสนุนในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยดวย ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงการพัฒนาให
เปนองคกรแหงการเรียนรู  มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนลาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนทั้ง
ในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยไดจัดสรรอัตรากําลังใหไมกระทบกับงานประจําที่ทํา   

3. มีระบบสวัสดิการบุคลากร ตามระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเกริก  และสราง
บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  มีการจัดสวัสดิการคา
รักษาพยาบาลใหกับบุคลากรตามอายุการทํางาน สนับสนุนใหมีกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร  และมีการ
จัดสรรคาตอบแทนใหกับผูที่ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากงานประจํา 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกใน
ตําแหนงที่สูงข้ึน   มีการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยความ
เปนธรรมและโปรงใส  มีระบบรักษาความปลอดภัย และบํารุงรักษาสภาพแวดลอม  มีการสนับสนุนใหเขา
รวมการประชุมสัมมนาประจําปของมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรนําเสนอปญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ตอผูบริหาร 

 
การบรรลุเปาหมาย 
  ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 7.4  มีระบบและ
กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ไว
ที่ระดับ  5  ขอ   เกณฑประเมิน   3  คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนการประเมินตนเอง
ดังนี้ 
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เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 7401 แผนงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปการศึกษา 2550 
Kr 7402 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยบุคลากร พ.ศ.2550 
Kr 7403 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก ที่ 166/2550 เร่ือง ใหอาจารยทดลองปฏิบัติงาน ลงวันที่ 15 ส.ค.50 
Kr 7404 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก ที่ 219/2550 เร่ือง โอนยายบุคลากร ลงวันที่ 12 พ.ย.50 
Kr 7405 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก ที่ 225/2550 เร่ือง แตงต้ังบุคลากรดํารงตําแหนง ลงวันที่ 20 พ.ย.50 
Kr 7406 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก ที่ 245/2550 เร่ือง แตงต้ังเจาหนาที่ประจําสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ลง

วันที่ 26 ธ.ค.50 
Kr 7407 บันทึกขอความ ที่ 0102/327 ลงวันที่ 17 ก.ค.50 เร่ือง คาตอบแทนพิเศษเจาหนาที่ยานพาหนะ ฝายบริการ

ทั่วไปและอาคารสถานที่  
Kr 7408 แบบฟอรมใบลงเวลาปฏิบัติงานลวงเวลา 
Kr 7409 บันทึกขอความ ที่ 0102/167 ลงวันที่ 21 พ.ค.50 เร่ือง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธรับสมัครอาจารย 
Kr 7410 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยประจํา สวนที่ 1 
Kr 7411 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยประจํา สวนที่ 2 
Kr 7412 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายเจาหนาที่ 
Kr 7413 ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
Kr 7414 -  บันทึกภายใน ที่ 008/47 ลงวันที่ 14 ม.ค.47 เร่ือง สงอาจารยคณะนิติศาสตรไปศึกษาตอตางประเทศช้ัน

ปริญญาเอก 
-  บันทึกภายใน ลงวันที่ 9 ก.พ.48 และหนังสือถึงอธิการบดี ที่ FR 1/2548 ลงวันที่ 29 ม.ค.48 เร่ือง 
รายงานเร่ืองการศึกษาตอตางประเทศ 
-  หนังสือถึงอธิการบดี ที่ FR 5/2549 ลงวันที่ 1 ก.พ.49 เร่ือง รายงานรายงานผลการศึกษาตอ 
-  หนังสือถึงอธิการบดี ลงวันที่ 12 พ.ค.51 เร่ือง ขออนุมัติขยายระยะเวลาลาศึกษาตอตางประเทศ 
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ตัวบงชี ้7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ b  Kr 7501 -7502 

2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ b  Kr 7503 
3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ

ระบบฐานขอมูล b  Kr 7503 

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล b  Kr 7504 – 7505 
5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง

ระบบฐานขอมูล b  Kr 7501 

6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบ
เครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

b  Kr 7506 - 7508 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  ขอ   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  6  ขอ   (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  6  ขอ  (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

1. มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายการทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  เพื่อเปนขอมูลใน
การตัดสินใจและนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ  ทําใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
และมีสารสนเทศที่ถูกตองและทันสมัย    สามารถใชประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  และ
ดําเนินการสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร 

2. ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกมีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ     โดยมีศูนยคอมพิวเตอร
เปนหนวยงานกลางที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ของหนวยงาน  ซึ่งประกอบดวยระบบการเงิน   ระบบฐานขอมูล
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  ( FTES ) ระบบสารสนเทศอาจารยที่ปรึกษา  ระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกริก MIS  ( Management  Information  System )  และระบบบุคลากร     นอกจากนี้ยังมี
ระบบฐานขอมูลดานงานทะเบียนและวัดผล  ระบบรับสมัคร   ฐานขอมูลดานเงินกองทุนกูยืมของนักศึกษา   
ฐานขอมูลหนังสือ / วารสารในสํานักงานหอสมุด    ตลอดจนขอมูลของหลักสูตรของคณะวิชา  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของฐานขอมูล  โดยมีศูนยคอมพิวเตอร
ซึ่งเปนหนวยงานกลางทําหนาที่เก็บขอมูลและใหบริการ   ตลอดโดยจัดใหมี Password / Log in  ในการใช
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ระบบคอมพิวเตอรจัดหาขอมูล    ซึ่งนับไดวาทําใหระบบฐานขอมูลมีความปลอดภัย    ศูนยคอมพิวเตอรทํา
หนาทีใ่นการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  โดยมีศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงาน
กลางในการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล   ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศมีความพึงพอใจอยูในระดับ  3.38  คือ  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

5. มีการนําผลการประเมินใน  ขอ  3  และ  4  มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงโครงการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนดโดยสํานักวิชาการ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.5  ศักยภาพของ
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร  การเรียนการสอน  และการวิจัย  อยูในระดับ  3  ขอ  เกณฑประเมินเปน  
3  คะแนน   ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐานของคณะวิชา 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 7501 โครงการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ( แนวทางพัฒนา ) 
Kr 7502 คําส่ังแตงต้ังมหาวิทยาลัยเกริก  เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการระบบสารสนเทศ ฯ 
Kr 7503 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  พัฒนาโดยศูนยคอมพิวเตอร 
Kr 7504 การประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล/ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
Kr 7505 สําเนา  Webpage  เผยแพรผลสํารวจ  http://www.krirk.ac.th/computer/service2550.html 
Kr 7506 เอกสารระบบมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษา  สกอ. 
Kr 7507 เอกสารระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  สกอ. 
Kr 7508 เอกสารระบบมาตรฐานขอมูลกลางดานการเงิน  สกอ. 

http://www.krirk.ac.th/computer/service2550.html
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ตัวบงชี ้7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

 
ชนิดของตัวบงชี ้:   ผลผลิต 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 
ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด 
นิทรรศการ 

b  Kr 2707 
Kr 7601 – 7602 

2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทาง
ที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง b  Kr 7603 – 7605 

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

b  Kr 21101 
Kr 7606 - 7607 

4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและ 
ไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 
2 คร้ัง 

 b  

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน  b  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -  ขอ (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   3 ขอ   (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :   4  ขอ   (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

1.   มหาวิทยาลัยเกริกมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทาง
ตาง ๆ  อาทิ  เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  www.krirk.ac.th  เอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ  เชน  หนังสือพิมพขาวรม
พฤกษรายเดือน  วารสารรมพฤกษราย  4  เดือน แผนพับในรูปแบบตาง ๆ  รวมถึงการจัดบอรดของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ   

 

http://www.krirk.ac.th
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2.   มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานทางชองทางที่เปดเผยและเปนที่  รับรู
โดยทั่วไปอยางนอย  3  ชองทาง ไดแก  ทางเว็บไซต  หมายเลขโทรศัพทสายตรงอธิการบดี   ตูรับฟงความ
คิดเห็นของหนวยงานตาง ๆ    การแสดงความคิดเห็นผาน web board    จดหมายรองเรียน    จัดและรวม
จัดเวทีการสัมมนาบุคคลภายนอกรวมการรับฟง   ความคิดเห็น  เปนตน 

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน    โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  เชน  การนําขอคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของ นายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิตนํามาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของอาจารยประจําและ
นําไปดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ   เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นผานสาย
ตรงอธิการบดีโดยหากมีกระทูใดที่เกี่ยวของกับคณะ อธิการบดีจะสงเร่ืองมายังคณะผานสายการบังคับ
บัญชาเพื่อรับทราบและหาแนวทางแกไขปญหาตอไป   นอกจากนี้เมื่อมีผูแสดงความคิดเห็นผาน  web  
board  เมื่อพิจารณาแลววาเร่ืองตาง ๆ ที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับสาขาวิชาใด หัวหนา
สาขาวิชาจะรับไปดําเนินการตอไป เชน การสอบถามเร่ืองคาหนวยกิต  ของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ของบุคคลภายนอก  นโยบายการผอนชําระคาเทอม  การทําวิจัยหัวขอตลาดน้ําโบราณที่บางพลี  อีกทั้งมี
การนําขอคิดเห็นของประชาชนในเวทีการสัมมนาไปใชประโยชนในการคนควาขอมูลเพื่องานวิจัยและการ
แตงตํารา   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้   7.6  ระดับ
ความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย / คณะวิชา / 
หนวยงาน อยูในระดับ 3  ขอ   เกณฑประเมิน  2  คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  จึงไดคะแนน
ประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย  
2 บรรลุเปาหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน   
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2707 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th ) 
Kr 21101 สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา 

2550 
Kr 7601 แผนพับในรูปแบบตาง ๆ  
Kr 7602 หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ 
Kr 7603 กระดานขาวของอธิการบดี  เพื่อรองทุกข/รวมแสดงความคิดเห็นใน  WWW.Krirk.ac.th  และเบอร

โทรศัพทสายตรงอธิการบดี 
Kr 7604 Web board  มหาวิทยาลัย 
Kr 7605 ตูรับฟงความคิดเห็น 
Kr 7606 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง “แตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะวิชาตาง ๆ 
Kr 7607 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krirk.ac.th
http://www.Krirk.ac.th
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ตัวบงชี ้7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ได รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
การคิดรอยละ  
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ี
ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

4 169 2.37% Kr 7701 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  -    (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 2.37  (รอยละ)   
เปาหมายปตอไป : 1.5   (รอยละ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
 ในปการศึกษา  2550  มหาวิทยาลัยเกริกมีอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  จํานวน  4  คน  ดังนี ้

1.  อาจารยมุทิตา  อารยะเศรษฐากร  ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาต ิ 

2.  อาจารยปรีชา  พันธุแนน   ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ  “สมัชชาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดงานคอนเสริต การกุศลเพลงดัง
หนังไทยอัมตะปะทะคาบาเรโชว ” 

3.  อาจารยพิมล  แจมจรัส  นักแปลดีเดนแหงชาติ  ประจําป 2550  สํานัก
วัฒนธรรมแหงชาต ิ

4.  ดร. ดรุณี  ชูประยูร ไดรับเหรียญประกาศเกียรติคุณจากราชวิทยาลัย
ศัลยแพทยแหงประเทศไทย 

คิดเปนรอยละ  

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ 
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษาปการศึกษานั้น 
x  100 

%37.2
169

1004
=

X
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การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้  7.7  รอยละของ
อาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติเปนรอยละ 1  
เกณฑประเมิน  2  คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  จึงประเมินตนเองไดดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99  มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐานของคณะวิชา 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 7701 หลักฐานรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ 
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ตัวบงชี ้7.8  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ
เส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานใน
สังกัดรวมเปนคณะ กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเส่ียง 

b  

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเส่ียง 

b  

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตอง
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความ
เส่ียงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่
จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

b  

Kr 7801  
Kr 7802 
Kr 7803 

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  b  
5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา 

 b  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : 2 ขอ (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี : 3  ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :  3  ขอ  (ระดับ)  
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการที่มาจากผูบริหารทุกภาคสวน  ซึ่งประกอบดวย  อธกิารบดี  ที่

ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี  รองคณบดี  และผูอํานวยการสํานัก   ซึ่งทํา
หนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมเฉล่ียเดือนละ 1  คร้ัง  
ซึ่งในที่ประชุมไดใหความสําคัญกับปจจัยเส่ียงตาง ๆ  ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ  กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  7.8 มีการนํา
ระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  ไวที่ระดับ  3  ขอ  เกณฑประเมิน 2 คะแนน   
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 7801 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูบริหาร  ปการศึกษา  2550 
Kr 7802 เอกสารการประชุม  เร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกภายใตสภาวะการ

แขงขันในอนาคต 
Kr 7803 แผนบริหารความเส่ียงจากผลการวิจัยสถาบัน  เร่ืองยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

เกริกภายใตสภาวะการณแขงขันในอนาคต 
 
 
 
 
 
 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

114 

ตัวบงชี ้7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล 

 
ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลผลิต 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี
หมายเลข 

เอกสารหลักฐาน 
1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล

ภายในสถาบัน b  Kr 1105 – 1106 
Kr 7901 – 7902 

2 มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน b  Kr 1106 
3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและ 

ยุทธศาสตรของสถาบัน b  Kr 1104 

4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะ
วิชาหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยง
กับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

b  Kr 7903 

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา b  Kr 7904 - 05 

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 

 b  
7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เปาหมายตามคํารับรอง 
 b  

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร
ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 b  
 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว : .....-.... (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5 ขอ   (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :   6  ขอ   (ระดับ)  
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

1. มหาวิทยาลัยเกริกมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   สําหรับการประเมินผลหนวยงานนั้นจะใหคณะวิชาและหนวยงานเปนผู
ประเมินเอง   โดยใหสาขาวิชา / ภาควิชาและหนวยงานดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตามแผนดําเนินงาน
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ตลอดจนประเมินผลโครงการ / กิจกรรม   รวมถึงมีการถายทอดตัวบงชี้คุณภาพและเปาหมาย ตาม
วิสัยทัศน พันธกิจและแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย    พัฒนามาเปนตัวบงชี้คุณภาพ   ซึ่งสอดคลอง
พันธกิจตามแผนยุทธศาสตรในทุกดาน    และมีสวนที่สอดคลองกับการวัดผลคุณภาพตามเกณฑของ สกอ. 
และ สมศ. ดวย   
 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน    โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีการกําหนด
แผนงานการประเมินผลไว   ซึ่งทุกหนวยงานไดดําเนินการตามแผนดังกลาว   มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ทุกหนวยงาน   และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา   นับไดวา
เปนการประเมินผลภายในหนวยงาน   ซึ่งมีการกําหนดระยะเวลาและแผนงานไวลวงหนา    สวนการ
ประเมินผลบุคคลในดานการปฏิบัติงานและศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดําเนินการประจําทุกปก็มีการ
กําหนดระยะเวลาและแผนงานไวลวงหนาเชนกัน 
 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะวิชา    โดยมี
แผนดําเนินงานประจําป  ประกอบดวยโครงการตาง ๆ  ที่สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ
วิชา / มหาวิทยาลัย   แตละโครงการจะกําหนดวัตถุประสงค / เปาหมาย   จึงมีการเตรียมโครงการไวกอนที่
จะอนุมัติใชในปการศึกษา 2550    
 4. คณะวิชามีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ  Strategy Map  รวมกับมหาวิทยาลัย และ
กําหนดใหคณะวิชาดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะวิชาใหเชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัย 
 5. คณะวิชามีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  โดยมีการบริหารจัดการในการ
ดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเกริกคาดวาจะพัฒนาดานการบริหารจัดการใหมีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  ตลอดจนมีการนําผลการ  
ประเมินการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจในปการศึกษาตอไป 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย  ฯ กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ 7.9  ระดับ
ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคลอยูในระดับ 5  ขอ   
เกณฑประเมิน  2  คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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คะแนนประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย  

2 บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1104 
 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรวมพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะเวลา 5 ป( 1 มิ.ย. 
2550 – 31 พ.ค. 2555 ) เพื่อเร่ิมนําไปใชต้ังแตปการศึกษา 2550 ซ่ึงกําหนดกรอบนโยบาย  
วัตถุประสงค  เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงาน 

Kr 1105 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที ่4  (1 มิ.ย. 2550 – 31 พ.ค. 2555 ) 
Kr 1106 แผนการดําเนินงานของคณะและสาขาวิชาตาง ๆ ที่แสดงถึงการกําหนดเปาหมายและ 

ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
Kr 7901 หลักฐานการประเมินผลหนวยงาน 
Kr 7902 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาหัวขอ “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกภายใต

สภาวการณแขงขันในอนาคต” 
Kr 7903 รายงานการประเมินตนเอง 
Kr 7904 วิสัยทัศนของคณะวิชาตาง ๆ 
Kr 7905 รายงานการประชุมผูบริหารคณะวิชา 
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สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 7  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน  

องคประกอบท่ี 7 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 
ตัวบงชี้ที่ 7.6 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 

 
5 ขอ  ( ขอ ) 

3  ขอ  ( ระดับ ) 
4  ขอ  ( ระดับ ) 
5  ขอ  ( ระดับ ) 
3  ขอ  ( ระดับ ) 
3  ขอ  ( ระดับ ) 

1%   
3  ขอ  ( ระดับ ) 
5  ขอ  ( ระดับ ) 

 
5 ขอ 
4  ขอ 
5  ขอ 
4  ขอ 
6  ขอ 
3  ขอ 
2.37% 
3  ขอ 
5  ขอ 

 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 7   23/9  = 2.55 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :  

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   บุคลากร
สามารถตรวจสอบการทํางานของผูบริหารไดและสามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆ ได   โดยในปการศึกษา 
2550  มหาวิทยาลัยมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ   โดยเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง  บุคลากรสามารถ
ประเมินการทํางานของผูบริหารได   มีการสงเสริมบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาและสนับสนุนใหมี
การศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

 
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

แมมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและแลกเปล่ียนถึงปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูเสมอในที่ประชุมผูบริหาร   แตก็ยังขาดการดําเนินงานดานการบริหาร
ความเส่ียงในดานตาง ๆ    อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยมีผูดูแลรับผิดชอบการเงินของมหาวิทยาลัย  
ฐานขอมูลในการประกันคุณภาพ  อาคารสถานที่  รวมถึงความเส่ียงดานอ่ืน ๆ  เมื่อเกิดปญหาข้ึนก็จะมีการ
นําเสนอในการประชุมผูบริหาร   เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันอยูเสมอ 
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องคประกอบท่ี  8      การเงินและงบประมาณ 
   

ตัวบงชี ้8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ  

 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

 
การดําเนินการ 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย b  Kr 8101 

Kr 8103 

2 
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการ
จัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได 

b  Kr 8104 

3 
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหาร
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 

b  Kr 8103 – 8104  

4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง b  Kr 8106 – 8108  

5 
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องคการอยางตอเนื่อง 

b  Kr 8104 - 8105 

6 
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑทีค่ณะวิชากําหนด 

b  Kr 8102 
Kr 8106 – 8107  

7 
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

b  Kr 8104 
Kr 8107 – 8108  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :  7 ขอ (ระดับ)     ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   7  ขอ (ระดับ)  
เปาหมายปตอไป :  7 ขอ  (ระดับ)  
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
1.   มีแผนทางการเงิน กําหนดตามภารกิจในแตละดาน ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 
2.   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  โดยกําหนดใหแตละหนวยงานดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ ใหเปนไปตาม
ภารกิจของแตละหนวยงาน  โดยไดรับเงินงบประมาณจากรายรับคาลงทะเบียนของนักศึกษา และรายรับ
จากโครงการบริการวิชาการตาง ๆ   มีการจัดสรรงบประมาณภายในโดย ใชหลักการจัดสรรงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน   โดยกําหนดแนวทางการจัดสรรอิงตามปริมาณภารกิจของแตละหนวยงาน   และใช
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา จํานวนรายวิชาที่เปดสอน และจํานวนบุคลากรรวมเปนเกณฑในการ
จัดสรร กิจกรรมที่ดําเนินงานดานการเงินมีการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุมการเบิกจาย
งบประมาณอยางเปนระบบ มีการจัดทําสมุดคุมเงินทดรอง สามารถตรวจสอบและรายงานผลการใชจาย
งบประมาณอยางโปรงใสโดยผานการเงิน และรายงานผลตออธิการบดีเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย   

3.   มหาวิทยาลัยใชระบบฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยระบบการเงิน 
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา นอกจากนี้แตละคณะวิชา / หนวยงานสนับสนุน ยังไดใชระบบฐานขอมูลสวนที่
จําเปนและเหมาะสมตอการบริหารจัดการของแตละหนวยงาน 

4.   ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดรับรายงานการเงินจากฝายการเงินและบัญชีทุก ๆ  ภาค
การศึกษา  ( 3  คร้ัง / ป ) 

5.   มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  เชน มีการรายงานการใชจายเงินทุกประเภทเปน
รายเดือน รายไตรมาส  และภาคการศึกษา  โดยแยกประเภทตามหมวดรายจาย  มาชวยวิเคราะหตัวบงชี้
สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาการทํางานตามแผนงาน และ
การตัดสินใจในการใชจายเงิน  รวมถึงมีการประชุมผูบริหารเพื่อชวยกันวิเคราะหสถานะทางการเงินมาวาง
แผนการใชเงินและหารายไดเขามหาวิทยาลัย   โดยการจัดบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  

6.   มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชงบประมาณให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ มีการจัดทําระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย  ตลอดถึงการบริหารจัดการ
กองทุนของคณะวิชา  มีการตรวจสอบและปดงบการเงินของทุกป  รวมถึงมีการจัดทําสรุปฐานะทางการเงิน
และรายงานทุกเดือน    มีการจัดทําระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับ – พึงจายสําหรับเงินโครงการพิเศษ และ
เงินทุนสงเสริมและพัฒนาคณะวิชาและมหาวิทยาลัย  ในรูปแบบตาง ๆ    เพื่อรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบระยะเวลา 1 ป  
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7.   อธิการบดีและผูบริหารระดับสูงติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  ในการประชุมผูบริหารและการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา  และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ  โดยประเมิน
จากผลสําเร็จของแผนงานและผลการใชจายเงินงบประมาณสูงหรือต่ํากวาเปาหมายเพียงใด  เพื่อนํามา
เปนขอมูลในการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ  เชน ที่ประชุมฯ  คณะกรรมการคณะศิลปศาสตรมีมติให
กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร  ในการสนับสนุนการวิจัยนอกเหนือจาก
งบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เพื่อเปนแรงจูงใจ และเปนการสงเสริมให
คณาจารยของคณะฯ สามารถผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย   เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 8.1  มีระบบและ
กลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ   
ไวที่ระดับ 7    เกณฑประเมิน  3  คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน   

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
Kr 8101 การจัดทํางบประมาณการ  ประจําปการศึกษา 2550  
Kr 8102 สรุปประมาณการรายจายของหนวยงานตาง ๆ  
Kr 8103 งบประมาณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและแจงใหหนวยงานตาง ๆ ทราบ 
Kr 8104 งบเปรียบเทียบและงบประมาณใชไปตามแผนของแตละภาคการศึกษา  
Kr 8105 งบประมาณรายไดและคาใชจายที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว 
Kr 8106 ขออนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจําปการศึกษา 2550 
Kr 8107 งบการเงิน 
Kr 8108 สรุปยอดฐานะการเงิน 

 หมายเหต ุ  หลักฐานทั้งหมดจากฝายการเงิน 
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ตัวบงชี ้8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

ม ี ไมม ี
หมายเลข 

เอกสารหลักฐาน 
1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของสถาบัน b  Kr 8201 

2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร
ของสถาบัน b  Kr 8202 

3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนใน
สถาบัน b  Kr 8203 - 8204 

4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอก
สถาบัน b  

5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน b  

Kr 8205 
Kr 8206 
Kr 8207 

 

ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  ขอ  (ระดับ)    ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   5 ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปตอไป :    5  ขอ   (ระดับ) 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกันเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ   ซึ่งการใชทรัพยากรรวมกันมีความจําเปนอยางยิ่งในภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบัน   กอใหเกิดการประหยัดงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  ทุกหนวยงานมีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มีการประสานงานเพื่อมิให
เกิดการใชทรัพยากรรวมในเวลาที่ซ้ําซอนกัน    ทรัพยากรที่ใชรวมกัน  ไดแก  1. หองเรียน และเคร่ือง LCD 
2.  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    3.  หองประชุม   4.  หองสมุด   5.  การเชิญอาจารยสอนขามสาขาวิชา /
คณะวิชา    6.  การเชิญอาจารยพิเศษ / ผูเชี่ยวชาญจากนอกสถาบันมาสอนหรือเปนวิทยากร    7. การยืม 
-คืนหนังสือจากหองสมุดภายนอกสถาบัน    8.  ระบบฐานขอมูลฝายทะเบียน   9.  ระบบฐานขอมูลฝาย
การเงิน    10.  การบริการของงานทะเบียน  งานวัดผล  งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ  จากศูนย
คอมพิวเตอร  และการขอใชรถยนต    11.  การเรียนขามสถาบันของนักศึกษาบางวิชา  เปนตน  โดยมีการ
ดําเนินการดังนี้ 
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1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการ
รวมพิจารณาและวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงาน  เชน การประชุมจัดตารางสอนโดยแจง
ความประสงคในการขอใชหองเรียน / หองสอบ  โดยมิใหซ้ําซอนเวลากัน   นอกจากนั้นหนวยงานที่
ใหบริการใชทรัพยากรรวมกันยังมีการวิเคราะหความตองการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหใชโดยไมซ้ําซอน
เวลากัน   

2.  แตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ใหบริการใชทรัพยากรรวมกันมีผลการวิเคราะห
ความตองการในการใชทรัพยากร   เพื่อจัดสรรการใชทรัพยากรโดยไมซ้ําซอนเวลากันและใหเพียงพอแก
ความตองการของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย    

3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน  โดยการประชุมขอใช
ทรัพยากรรวมกันหรือมีการจองการขอใช 

4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะการเชิญ
อาจารยพิเศษ  วิทยากร  หรือการสงนักศึกษาเรียนขามสถาบันเพื่อใหสําเร็จการศึกษาไดภายใน
กําหนดเวลา  ซึ่งมีการแจงหนวยงานอ่ืนลวงหนา 

5.  ในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน   มีผลอยางมากตอ
การประหยัดงบประมาณ  โดยมิตองมีคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร / หรือบุคลากรควบคุมดูแล
รับผิดชอบเพิ่มข้ึน  มีการประหยัดงบประมาณดานคาวัสดุ  ครุภัณฑ  และคาสาธารณูปโภค  คาน้ําคาไฟ  
เปนตน 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  8.2 มีการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกันอยูในระดับ  4 ขอ  เกณฑประเมิน  3  คะแนน  ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 8201 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
Kr 8202 แบบสํารวจความตองการ  
Kr 8203 แบบฟอรมการขอใชทรัพยากรรวมกัน  
Kr 8204 ตารางการใชหองเรียน   
Kr 8205 รายงานการประชุมรวมกับคณะกรรมการสโมสรศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร 
Kr 8206 สํานาหนังสือขอใชหองประชุมมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
Kr 8207 หนังสือสงนักศึกษาเขาเรียนขามสถาบัน 

 

สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 8  
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน  

องคประกอบท่ี 8 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 
 

 
7 ขอ  ( ระดับ ) 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
7  ขอ 
5  ขอ 

 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 8   6/2  = 3.00 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :  

มหาวิทยาลัยไดรับเงินงบประมาณจากรายรับ  คาลงทะเบียนของนักศึกษา   โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณภายในใชหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน     โดยมติความเห็นชอบของ
ผูบริหารและบุคลากรในแตละหนวยงาน   เพื่อกําหนดแนวทางการจัดสรรโดยอิงตามปริมาณภารกิจของ
แตละหนวยงานและบุคลากร   รวมเปนเกณฑในการจัดสรร กิจกรรมที่ดําเนินงานดานการเงิน     ในสวน
ของเงินทดรองจายมีการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุมเงินทดรองอยางเปนระบบ   โดยฝาย
การเงินซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย   สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและทุกข้ันตอน 
 
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

มหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ  มีสวนรวมในการพิจารณาแผนและงบ 
ประมาณ  ซึ่งบางโครงการไมไดรับงบประมาณโดยไมมีโอกาสชี้แจงในรายละเอียด  ทําใหหนวยงานไม
สามารถดําเนินโครงการนั้น ๆ  ได 
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องคประกอบท่ี  9      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี ้9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 
การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน b  Kr 1105 

Kr 9101 – 9102 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

b  Kr 1105 

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

b  Kr 9103 

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่
มีการติดตาม) 

b  Kr 9104 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน b  Kr 9105 

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา 
คณะวิชา และสถาบัน 

b  Kr 9106 

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน b  Kr 9107 – 9108  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :    -  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   7  ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปตอไป :   7  ขอ  (ระดับ)  
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของทั้งสํานัก ฯ  มีนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร   มีวัตถุประสงค   แผนการ
ดําเนินงานงบประมาณ   ข้ันตอน   วิธีการและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน    ใหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพสําเร็จลุลวงตามนโยบายและเกิดพัฒนาการของการปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจหลัก
ของสํานัก ฯ  อยางตอเนื่อง  
 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยภายใตการมีสวนรวมจากคณะวิชา  หนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา 
ตลอดจนการมีสวนรวมจากภาคีภายนอก  อันไดแก  ศิษยเกา นายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมการอุดมศึกษา (สกอ .) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ   มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  จึงดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ  และรายงานการประเมินตนเอง  ( SAR )  
และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา   

 3.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อ
กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยถือปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ตาม  “คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา” ประจําปการ  2550  ของ
สกอ.  ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพในการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. 
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรผานการประชุมเพื่อพิจารณารวมกันและใหมีการดําเนินงานประกัน
คุณภาพตามเทคนิค PDCA เปนหลักการพื้นฐานที่ถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง  
 4.  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถวน  ทั้งการ
ควบคุมคุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย  3  ป  
นับรวมปที่มีการติดตาม)   โดยมหาวิทยาลัยฯ มีสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการ
ปรับเปล่ียนมาตรฐานและตัวบงชี้ในรายงานผลการปฏิบัติงานโดยถือแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย  สกอ. และ  สมศ.  เปนกรอบในการดําเนินงานมาโดยตลอด   ใชระบบวงจรคุณภาพ  PDCA 
โดยสงเสริมภารกิจหลักที่สําคัญ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพทําหนาที่รวมกันพิจารณา
ขอกําหนด น้ําหนัก ตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ   ตลอดจนเปนผูกําหนดกลไกการควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละภารกิจของสถาบัน   ใหบรรลุเปาหมาย 

5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน   โดย
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานใหเกิดการพัฒนาและเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ  และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาวในปถัดไป 
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 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  และใช
รวมกันทั้งระดับบุคคล หนวยงานสนับสนุน  คณะวิชา  และมหาวิทยาลัย    โดยใชระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศจากศูนยคอมพิวเตอร /  สํานักหอสมุด / ฝายการเงิน / ฝายทะเบียนและวัดผล   ของ
มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอก  โดยมีการติดตอประสานงานกันอยูเสมอทั้งคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนตางๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย    รวมทั้งเปนสมาชิกเครือขายของ สมศ. และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้  9.1  มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาอยูในระดับ 5   ขอ  
เกณฑประเมิน 3 คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  
4  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1105 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที ่4  (1 มิ.ย. 2550 – 31 พ.ค. 2555 ) 
Kr 9101 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะวิชา / 

หนวยงานตาง ๆ  ประจําปการศึกษา 2550 -2551 
Kr 9102 หลักฐานการเขารวมอบรม / สัมมนาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
Kr 9103 “คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา”  ประจําป 2550 ของสกอ. 
Kr 9104 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง ยอนหลัง 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม 
Kr 9105 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
Kr 9106 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
Kr 9107 เอกสารการสมัครเปนสมาชิกเครือขาย สมศ. 
Kr 9108 การเขารวมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
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ตัวบงชี ้9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา b  Kr 2707 , Kr 9105 

Kr 7601 - 7602  
2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน

คุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา b  Kr 1107 

3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย b  Kr 9201 - 9202 

4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา b  Kr 9203 - 9204 

5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ
วิชาและระหวางคณะวิชา  b  

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพใน
กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามี
สวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะวิชา 

 b  

7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรู
และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 b  

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว :   -  ขอ   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :   4   ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปตอไป :    5  ขอ  (ระดับ) 
     
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
 1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  โดยสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกริกไดเผยแพรขาวสารขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาทางเว็บไซต
มหาวิทยาลัย  QA.News  / แผนพับแจกใหแกบุคลากรและนักศึกษา    และติดประกาศประชาสัมพันธ
ขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่บอรดประชาสัมพันธ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ  
และมีสวนรวมในการประกนัคุณภาพการศึกษา  ซึ่งคณะวิชาใหสาขาวิชา / ภาควิชาและอาจารยผูสอนให
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ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาในชั้นเรียนและติดประกาศขอมูลเกี่ยวกับดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่บอรด 
 2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา  โดยไดระบุการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหลักสูตรทุกสาขาวิชา  คณะวิชาจึงได
จัดการเรียนการสอนและสงเสริมกิจกรรมใหสอดคลองกับที่ระบุไว   กิจกรรมตาง ๆที่จัดใหนักศึกษาเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม  โดยนักศึกษาจะมีการประชุมรวมกันวางแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมเปน
ข้ันตอนแบงหนาที่การทํางานเปนระบบ  มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  และจัดเก็บหลักฐานในการจัด
กิจกรรม  ตลอดจนถึงข้ันประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรม  เชน  นักศึกษาจัดโครงการนองใหมไมโดด
เดี่ยว  โครงการแบงปนรอยยิ้ม 
 3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  มีการ
ประเมินการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ   อีกทั้งใน
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นก็ถือเปนกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยตรง   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ  ยังมีตัวแทนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเการวมให
สัมภาษณดานการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  
ทั้งการตรวจประเมินในระดับคณะวิชา  และระดับมหาวิทยาลัยฯ    
 4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ  ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา  โดยนักศึกษาจะทํางานรวมกันเปนทีมนําความรูสูการปฏิบัตดิวยการประยุกตใช PDCA ( Plan – 
Do – Check – Act )  ปฏิบัติการดําเนินการตามข้ันตอนอยางเปนระบบ    นักศึกษาเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง   นักศึกษาเขียนโครงการ / กิจกรรมโดยกําหนดหลักการและเหตุผล  วัถตุประสงค
กลุมเปาหมาย / แผนดําเนินงาน   ระยะเวลาและงบประมาณ   รวมทั้งการประเมินผลโครงการ  ซึ่งเปนการ
นําเอากระบวนการคุณภาพมาใชในการพัฒนาโครงการ / กิจกรรมของนักศึกษา 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 9.2 มีระบบและ
กลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษาอยูในระดับ 4 เกณฑประเมิน  2  
คะแนนตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
4 – 5   ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 6 ขอแรก 
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คะแนนประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2 บรรลุเปาหมาย 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 1107 โครงการ / แผนดําเนินงานของคณะวิชาตาง ๆ และหนวยงานสนับสนุน   ปการศึกษา 2550  
( โครงการนองใหมไมโดดเด่ียว  โครงการแบงปนรอยย้ิม ) 

Kr 2707 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th ) 
Kr 7601 แผนพับในรูปแบบตาง ๆ  
Kr 7602 หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ 
Kr 9105 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
Kr 9201 กําหนดการตรวจประกันคุณภาพซ่ึงกําหนดใหนักศึกษาใหความรวมมือเขาใหสัมภาษณตอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
Kr 9202 รายช่ือนักศึกษาที่เขารวมใหขอมูลกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
Kr 9203 สรุปการจัดกิจกรรม / โครงการของชมรมตาง ๆ ของนักศึกษา 
Kr 9204 กิจกรรมตางๆ ตามแผนการดําเนินซ่ึงนักศึกษาเปนผูจัดทํา ช่ือโครงการ “คนรุนใหม...ใสใจพกถุง”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krirk.ac.th
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ตัวบงชี ้9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 

การดําเนินการ ระดับ เกณฑมาตรฐาน 
ม ี ไมม ี

หมายเลข 
เอกสารหลักฐาน 

1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา และสถาบันอยางตอเนื่อง b  

2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน b  

3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด b  

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง b  

Kr 2707 
Kr 9104 
Kr 9105  
Kr 9301 
Kr 9302 

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะวิชาพัฒนาข้ึน 
หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน  ๆ

 b 

 

 
ผลการประเมินตนเองปท่ีแลว:    -  ขอ  (ระดับ)  ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :    4  ขอ  (ระดับ)   
เปาหมายปตอไป :    5  ขอ   (ระดับ)   
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :   
 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
วิชาและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาสวนหนึ่งไดมาจากแบบสอบถามของอาจารย
ประจําคณะวิชาและจากหนวยงานสนับสนุน   บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมการอบรม / สัมมนา
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูเสมอ  มีการเผยแพรใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
คณาจารยและบุคลากร   โดยมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการจัดทํา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  และรายงานการประเมินตนเอง  ( SAR - Self  Assessment  Report )   
ทุกปการศึกษา 
 2.   มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    โดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน    ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
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อิงเกณฑการประเมิน 9 องคประกอบของสกอ.  แทนการอิงเกณฑ  7  มาตรฐานของสมศ.  ที่ไดดําเนินการ
ในปการศึกษา 2549   ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา   ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอันไดแก  1. ปจจัยนําเขา   2. กระบวนการ   และ3. 
ผลผลิต    สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 
 3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด    โดยคณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําทุก
ปการศึกษา  และใหคณะผูบริหารประจําแตละคณะวิชา  รวมถึง หัวหนาสาขาวิชา/ภาควิชา  และบุคลากร
ประจําคณะวิชาไดเขารวมฟงการรายงานผลการตรวจการประเมิน  โดยจะมีการแจงผลการประเมินให
อาจารยประจําคณะวิชาไมไดเขารวมฟงทราบโดยทั่วกันอีกคร้ังหนึ่ง   สําหรับเลมรายงานผลการตรวจ
ประเมินไดสําเนาใหทุกหนวยงานไดทราบเพื่อประชาสัมพันธใหอาจารยและนักศึกษาทราบตอไป  และ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ดูแลและประสานงานนํารายงานผลเผยแพรตอ
สาธารณชนในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ  ภายในเวลาที่กําหนด 
 4.  มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนอยางตอเนื่อง    โดยเฉพาะนํามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี    มีการจัดเก็บขอมูลและการดําเนินงานเอกสารอยางเปนระบบและ
เปนระเบียบ   ตลอดจนเห็นไดชัดจากการวางแผนและดําเนินการผลิตผลงานวิจัย / ตีพิมพเผยแพร / และ
นําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารยเพิ่มข้ึน  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  การประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่ผานมา 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย   เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ กําหนดเปาหมายของตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับ 4  ขอ   เกณฑประเมิน 3 คะแนน  ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. จึงไดคะแนนประเมินตนเองดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 
คะแนนประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 บรรลุเปาหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

Kr 2707 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th ) 
Kr 9104 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประเมินตนเอง ยอนหลัง 3 ป นับรวมปที่มีการติดตาม 
Kr 9105 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
Kr 9301 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกริก เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเกริก  ประจําปการศึกษา 2550 
Kr 9302 แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย  ดานการประกันคุณภาพ 

 

สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 9  
  

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบท่ี 9 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
5  ขอ  ( ระดับ ) 
4  ขอ  ( ระดับ ) 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
7  ขอ 
4  ขอ 
4  ขอ 

 
3 
2 
3 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 9   8/3 = 2.67 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :  

มหาวิทยาลัย ฯ   มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากร   และใหถือวาการประกันคุณภาพเปนอีก
หนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญอยางเขมขนมากข้ึนเร่ือย ๆ  ในแตละปการศึกษา 
 
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  :  

มหาวิทยาลัย ฯ  ยังนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจไดไมมากนัก  เนื่องจากการปรับปรุงบางรายการจําเปนตองใชเวลาและงบประมาณ    
อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัย ฯ   ไดพยายามนําผลการประเมินคุณภาพในสวนที่ยังขาดอยูมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึนตามลําดับ   รวมถึงการสรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

http://www.krirk.ac.th
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ตาราง ส.1  ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
ของมหาวิทยาลัยเกริก   ปการศึกษา 2550 

 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
1.1 มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนการดําเนินงาน กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

 
 

5  ขอ  ( ระดับ ) 
 
 
 
 

80% 

 
 

5  ขอ 
 
 
 
 

90.5% 

 
 

2 
 
 
 
 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  1 5/2 = 2.50 
องคประกอบท่ี  2  การเรียนการสอน 
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

 
5  ขอ  ( ระดับ ) 

 
5  ขอ  ( ขอ ) 

4  ขอ  ( ระดับ ) 
 
 

+/- 6-9.99% 
 

ป.เอก 25%  ป.ตรี
นอยกวา 5% 

 
ผศ,รศ,ศ  40% 
และ  รศ.ไมนอย

กวา10% 

4  ขอ  ( ระดับ ) 
 

 
6  ขอ 

 
7  ขอ 
5  ขอ 

 
 

-25.72% 
 

ป.เอก 20.71% 
ป.ตรี  2.96% 

 
ผศ,รศ,ศ  
19.53% 
รศ. 8.88% 

5  ขอ 
 

 
3 
 
3 
3 
 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 
3 
 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

134 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

4  ขอ  ( ระดับ ) 
 

85% 
 

85% 
 

คะแนนเฉล่ีย  
3.5 

0.025% 

5  ขอ 
 

70.63% 
 

98.51% 
 

คะแนนเฉล่ีย
3.86 

0.064% 

3 
 
2 
 
2 
 
3 
 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  2 29/12 = 2.42 
องคประกอบท่ี  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน

และสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่
พงึประสงค 

 
 

7  ขอ  ( ระดับ ) 
 4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
 

8  ขอ  
 4  ขอ 

 
 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  3 6/2  = 3.00 
องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตอ จํานวน
อาจารยประจํา 

 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
17,000  บาท 

 

 
5  ขอ 

 
4  ขอ 

 
25,275.75 บาท 
 

 
3 
 
3 
 
3 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

20 % 
 
 
 

21.21% 
 

 

2 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  4 11/4  = 2.75 
องคประกอบท่ี  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ

แกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
15 % 

 
 
 
 
 

30 % 
 
 
 
 

85 % 

 
5  ขอ 

 
28.99% 

 
 
 
 
 

42.42% 
 
 
 
 

86.76% 

 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  5 12/4  = 3 
องคประกอบท่ี  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
4  ขอ 

 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  6 3/1 = 3 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือ นานาชาต ิ

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

 
5 ขอ  ( ขอ ) 

 
 

3  ขอ  ( ระดับ ) 
4  ขอ  ( ระดับ ) 
5  ขอ  ( ระดับ ) 

 
 

3  ขอ  ( ระดับ ) 
 

 3  ขอ  ( ระดับ ) 
 
 

1 % 
 
 

  3  ขอ  ( ระดับ ) 
 

 5  ขอ  ( ระดับ ) 

 
5  ขอ 

 
 

 4  ขอ 
 5  ขอ 
 4  ขอ 

 
 

 6  ขอ 
 

ระดับ  3 
 
 

2.37% 
 
 

3  ขอ 
 

5  ขอ 
 

 
3 
 
 
3 
3 
2 
 
 
3 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 
 
2 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  7 23/9  = 2.56 
องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

 
7  ขอ  ( ระดับ ) 

 
 

4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
7  ขอ 

 
 

5  ขอ 

 
3 
 
 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  8 6/2  = 3 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน  

องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

 
 

5  ขอ  ( ระดับ ) 
 
 

4  ขอ  ( ระดับ ) 
 

 4  ขอ  ( ระดับ ) 

 
 

 7  ขอ 
 
 

4  ขอ 
 

 4  ขอ 
 

 
 
3 
 
 
2 
 
3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี  9 8/3  =  2.67 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.77 
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ตาราง ส.2  ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
ของมหาวิทยาลัยเกริก   ปการศึกษา 2550 

 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
( ตามเกณฑ สกอ. )  

มาตรฐานท่ี  1    
ตัวบงชี้ที่  2.9 85% 70.63% 2 
ตัวบงชี้ที่  2.10 85% 98.51% 2 
ตัวบงชี้ที่  2.11 คะแนนเฉล่ีย 3.5 คะแนนเฉล่ีย 3.86 3 
ตัวบงชี้ที่  2.12 0.025% 0.064% 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี  1 10 / 4  = 2.5 

มาตรฐานท่ี  2 ก    
ตัวบงชี้ที่  1.1 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 2 
ตัวบงชี้ที่  1.2 80% 90.5% 3 
ตัวบงชี้ที่  2.7 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  7.1 5 ขอ  ( ขอ ) 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  7.2 3  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  7.4 5  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 2 
ตัวบงชี้ที่  7.5 3  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  7.6 3  ขอ  ( ระดับ ) ระดับ  3 2 
ตัวบงชี้ที่  7.7 1 % 2.37% 3 
ตัวบงชี้ที่  7.8 3  ขอ  ( ระดับ ) 3  ขอ 2 
ตัวบงชี้ที่  7.9 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 2 
ตัวบงชี้ที่  8.1 7  ขอ  ( ระดับ ) 7  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  8.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  9.1 5  ขอ  ( ระดับ ) 7  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  9.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 2 
ตัวบงชี้ที่  9.3 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี  2 ก 42 / 16 = 2.63 

 



 

Krirk  Unversity  :  มหาวิทยาลัยเกริก  

139 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
( ตามเกณฑ สกอ. )   

มาตรฐานท่ี  2 ข    
ตัวบงชี้ที่  2.1 5  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  2.2 5  ขอ  ( ขอ ) 7  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  2.3 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  2.4 + 6 – 9.99% -25.72% 1 
ตัวบงชี้ที่  2.5 ป.เอก 25%   

ป.ตรีนอยกวา 5% 
ป.เอก 20.71% 
ป.ตรี  2.96% 

2 

ตัวบงชี้ที่  2.6 ผศ,รศ,ศ  40% และ  
รศ.ไมนอยกวา10% 

ผศ,รศ,ศ  19.53% 
รศ. 8.88% 

1 

ตัวบงชี้ที่  2.8 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  3.1 7  ขอ  ( ระดับ ) 8  ขอ  3 
ตัวบงชี้ที่  3.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  4.1 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  4.3 17,000  บาท 25,275.75 บาท 3 
ตัวบงชี้ที่  4.4 20 % 21.21% 2 
ตัวบงชี้ที่  5.1 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  5.2 15 % 28.99% 3 
ตัวบงชี้ที่  5.3 30 % 42.42% 3 
ตัวบงชี้ที่  5.4 85 % 86.76% 3 
ตัวบงชี้ที่  6.1 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี  2 ข 45 / 17 = 2.65 

มาตรฐานท่ี  3    
ตัวบงชี้ที่  4.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่  7.3 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานท่ี  3 6 / 2   = 3 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.70 
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สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 
 

1. ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานที่ดีที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาชาติ   ซึ่งมีการพิจารณาในการปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันที่เปล่ียนแปลงและสอดคลองกับแผนพัฒนาชาติอยูเสมอ 

อยางไรก็ดีโครงการในแตละแผนการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานใหเหมาะสม     และควรมีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพื่อวิเคราะหปรับปรุงแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง  และในปการศึกษาตอไปควรนําผลการ
ประเมินตาง ๆ เหลานีม้าพิจารณาในการเขียนแผนดําเนินการอยางจริงจัง 
 

2. การเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน  มีกระบวนการเรียนรูและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ  มบีัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 98.51 ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ      
นอกจากนี้นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง / รางวัลดานวิชาการ รวม  
11  คน  คิดเปนรอยละ  0.18   ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมหีลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติภาคสนาม และจากประสบการณจริง  มี
การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่องคกร หรือชุมชนภายนอกมีสวนรวม   มีการสํารวจความพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอนของคณาจารย และแจงใหทราบเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงสุด 

อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยยังมีสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญา
เอกนอยกวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ. จึงควรมีแผนการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มข้ึนอยางเปนรูปธรรม    

 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมพฒันานักศึกษาและการจัดบริการใหแกนักศึกษา   มกีาร
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   ซึ่งควรพัฒนา
ใหบริการตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูแลวตรงตามความตองการของนักศึกษามากยิ่งข้ึน  

สวนในบางกิจกรรมทีย่ังไมไดมีการประเมนิโดยผูใชบริการ ซึ่งอาจทําใหการจัดบริการไมตรง
ตามความตองการของนักศึกษา จึงควรเพิ่มเติมการประเมินผลจากผูใชบริการโดยตรง กิจกรรมบาง
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กิจกรรมเพิ่งริเร่ิมทําเปนปแรก ๆ ทําใหยังไมมีการประเมินผลเปนลายลักษณอักษร จึงควรปรับปรุงใหมีการ
ประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมในคร้ังตอ ๆ ไปไดดียิ่งข้ึน 

 
4. การวิจัย 

 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําใหมีผลงานวิจัยโดยมีแหลงเงิน
ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2549  เปนจํานวนมาก  มีการ
กําหนดแผนงานว ิจัยไวอยางเปนรูปธรรม  โดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารารวมกับคณะวิชาตาง ๆ 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเห็นวาคณาจารยประจํายังมีผลงานวิจัยที่มีแหลงเงินทุนอุดหนุนหนวยงาน
ภายนอกนอย   โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําแผนการสงเสริมที่ชัดเจน  ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงอีกทางหนึ่ง
ใหกับมหาวิทยาลัย   รวมถึงการสงเสริมใหมีประชุมในคณะวิชาและการสรางบรรยากาศการวิจัยและ
สนับสนุนการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ 

 
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่เปนที่ยอมรับทางวิชาการ  มีเครือ ขายการทํางานทั้งในภาครัฐ และ
หนวยงานเอกชน โดยเฉพาะในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยไดมีการจัดกิจกรรม หรือ
โครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง    รวมถึงมีการนําความรูจากบริการวิชาการมาใชพัฒนาการเรียน
การสอน  นอกจากนี้ยังไดจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่เรียนดี และมีความสามารถในดานตาง ๆ  
รวมถึงขาราชการในพื้นที่ที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทุมเท เสียสละใหกับองคกร  โดย
จัดสรรทุนการศึกษาใหสํานักงานเขตบางเขนและสถานีตํารวจบางเขน หนวยงานละ 2 ทุนตอป ตั้งแตป
การศึกษา  2548 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหเจาหนาที่เหลานั้นสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจาก
การศึกษามาพัฒนาตนเอง  หนวยงานและชุมชนตอไป 

อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย    หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการจนถึงระดับมกีารจัดทําแผนฯ  ในภายหลัง 

 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย   มีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการดาน
ศิลปวัฒนธรรมอยางแข็งขัน   มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมใน
เทศกาลประเพณีและโอกาสตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษาในทุกกิจกรรม  เชน 
งานแหเทียนพรรษา  งานวันสงกรานต  งานวันลอยกระทง  งานทําบุญปใหม  เปนตน 
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7. การบริหารและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   บุคลากร

สามารถตรวจสอบการทํางานของผูบริหารไดและสามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆ ได   มีการสงเสริมบุคลากร
ใหมีความเจริญกาวหนาและสนับสนุนใหมีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เต็มศักยภาพ 

มหาวิทยาลัยควรมีแผนการบริหารความเส่ียงในดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน  เพื่อใหเกิด
กระบวนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
8. การเงินและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณภายในใชหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน     โดยมติความเห็นชอบของผูบริหารและบุคลากรในแตละหนวยงาน   เพื่อกําหนดแนวทางการ
จัดสรรโดยอิงตามปริมาณภารกิจของแตละหนวยงานและบุคลากรรวมเปนเกณฑในการจัดสรร กิจกรรมที่
ดําเนินงานดานการเงิน     ในสวนของเงินทดรองจายมีการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุม
เงินทดรองอยางเปนระบบ   โดยฝายบัญชีและการเงินซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย   สามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลาและทุกข้ันตอน 

อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรเปดโอกาสใหคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ  มีสวนรวมในการ
พิจารณาแผนและงบประมาณประจําปเพื่อชี้แจงในรายละเอียดของโครงการที่เสนอ  

 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย ฯ  ควรนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานตามพันธกิจอยางจริงจังเพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพในองคกร  รวมถึงการสรางนวัตกรรมดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาและการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 


