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ปการศึกษา  2549 

( 1  มิถุนายน  2549 – 31  พฤษภาคม  2550 ) 



 
คํานํา 

 

  มหาวิทยาลยัเกริกตระหนักถงึความสําคัญและความจาํเปนในการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 

และไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดความพรอมในการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก  รอบที ่  2  จาก สมศ.   มหาวิทยาลัย ฯ  จงึไดจัดทํารายงาน

การประเมนิตนเองจาํแนกตามตัวบงชี้และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ.  โดยมหาวทิยาลยั

เกริกไดรับการจัดกลุมเปนสถาบนัที่เนนการผลิตบัณฑติประกอบดวย    กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จึงจัดทําตามราย

มาตรฐานและใหน้าํหนักดงัตอไปนี้ 

 1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต             7  ตัวบงชี้  น้ําหนัก 40 

 2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 5  ตัวบงชี้  น้ําหนัก 20 

 3. มาตรฐานดานการบริการวชิาการ 4  ตัวบงชี้  น้ําหนัก 25 

 4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2  ตัวบงชี้  น้ําหนัก 15 

 5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบนัและบุคลากร    11  ตัวบงชี้  น้ําหนัก 20 

 6. มาตรฐานดานหลกัสูตรและการเรียนการสอน 9  ตัวบงชี้  น้ําหนัก 20 

 7. มาตรฐานดานการประกันคณุภาพ 2  ตัวบงชี้  น้ําหนัก 20 

 

  มหาวิทยาลยัเกริกหวังเปนอยางยิ่งวา   รายงานการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลยัเกริก  

ประจําปการศึกษา  2549   สามารถแสดงสถานภาพปจจุบัน   จุดเดน  ทิศทาง   และแนวทางพัฒนา

ตามพนัธกจิของมหาวทิยาลัยและเปนขอมูลสําคัญอยางยิ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

  ขอขอบคุณบุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลัย   ศิษยปจจุบัน   ศษิยเกา   ผูปกครอง  

ผูใชบัณฑิต  และชุมชน  ที่มีสวนในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยดวยดี

เสมอมา 

 

 

        ( นางเบญจา  มังคละพฤกษ ) 

                               อธิการบดี 



สารบัญ 
 

        หนา 
คํานํา            

สารบัญ  

บทสรุปผูบริหาร 

ประวัติมหาวทิยาลยั 1 

ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้และมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1   ดานคุณภาพบัณฑิต 21 
 ตัวบงชีท้ี่ 1.1   รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทาํและประกอบอาชพี 21                     

      อิสระภายใน 1 ป  

 ตัวบงชีท้ี่ 1.2   รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไดงานทาํตรงสาขาที่สําเร็จการ 23 

  ศึกษา                    

 ตัวบงชีท้ี่ 1.3   รอยละของบณัฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 24 

 ตัวบงชีท้ี่ 1.4   ระดับความพงึพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 25 

 ตัวบงชีท้ี่ 1.5   จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับประกาศ เกียรติคุณยกยองใน 27 

  ดานวชิาการ  วิชาชพี  คุณธรรม  จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการ  

  หรือดานอืน่ทีเ่กี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ  

  นานาชาติในรอบ 3 ป ที่ผานมา ( คน )          

 ตัวบงชีท้ี่ 1.6   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน 31 

  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา ( ชิน้งาน )  

 ตัวบงชีท้ี่ 1.7   รอยละของบทความจากวทิยานพินธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอ 32 

  จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด    

 ตัวบงชีท้ี่ 1.8   รอยละของบทความจากวทิยานพินธปริญญาอกที่ตพีิมพ เผยแพร 33 

  ตอจํานวนวิทยานพินธปริญญาเอกทัง้หมด    

 
มาตรฐานที่ 2 ดานงานวจิัยและงานสรางสรรค 34 
 ตัวบงชีท้ี่ 2.1   รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรค ที่ตพีิมพเผยแพร และ / หรือนาํ  34 

  ไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติ และระดบันานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบนัตอจํานวน            38      

  อาจารยประจํา ไมนอยกวา ( บาท )  



 ตัวบงชีท้ี่ 2.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบนัตอจํานวน                39 

  อาจารย  ( บาท )  

 ตัวบงชีท้ี่ 2.4   รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนทาํวิจยัหรืองานสรางสรรคภายใน              40 

  สถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 2.5   รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับทุนทาํวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก  41 

  ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 2.6   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางองิ ( citation ) ใน refereed  42 

  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

ตัวบงชีท้ี่ 2.7   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสิน  42 

 ทางปญญา  หรือ อนุสิทธิบตัร ในรอบ 5 ปที่ผานมา ( ชิน้งาน )  

 
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 43 
 ตัวบงชีท้ี่ 3.1   รอยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการและวิชาชพี  ที่ตอบสนอง  43 

  ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน   

  ประเทศชาติและนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 3.2   รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวทิยานพินธภายนอก  44 

  สถาบนัเปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชพีในระดับชาติ หรือ   

  ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 3.3   มีการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชพีมา  51 

 ใชในการพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจัย ( ระดับ )  

 ตัวบงชีท้ี่ 3.4   คาใชจาย / มลูคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ 55 

 สังคมตออาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 3.5   จํานวนแหลงใหบริการวชิาการและวิชาชพี ที่ไดรับการยอมรับในระดับ  56 

  ชาติหรือระดับนานาชาติ ( จาํนวนศนูยเครอืขาย )  

 ตัวบงชีท้ี่ 3.6   รายรับของสถาบันในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพในนาม  56 

  สถาบนัตออาจารยประจํา ( บาท )  

 ตัวบงชีท้ี่ 3.7   ระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการและวิชาชพีตามพันธกิจ  56 

 ของสถาบนั  ( ระดับ )  

 

 



มาตรฐานที่ 4 ดานการทาํนุบํารงุศลิปวัฒนธรรม 57 
 ตัวบงชีท้ี่ 4.1   รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ   57 

  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  

 ตัวบงชีท้ี่ 4.2   รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม 58 

        เอกลักษณ ศลิปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ        

 ตัวบงชีท้ี่ 4.3   มีผลงานหรือชิ้นงานการพฒันาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปะ 59

  และวัฒนธรรม ( ชิน้ )  

 ตัวบงชีท้ี่ 4.4   ประสิทธิภาพในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและ       59    

  วัฒนธรรม ( ระดับ ) ระดับคุณภาพ  

 
มาตรฐานที่ 5 ดานการพฒันาสถาบนัและบุคลากร 60 
 ตัวบงชีท้ี่ 5.1   สภา สถาบัน / กลุมสาขาและผูบริหารมวีิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพนัธกจิ                60 

         และ สามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค และนาํไปสูเปาหมาย            

         ของการบริหารจัดการที่ดี มกีารบริหารแบบมีสวนรวม เนนการกระจาย   

         อํานาจ  โปรงใส  และตรวจสอบได รวมทัง้มีความสามารถในการผลัก   

         ดันใหคณะสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

 ตัวบงชีท้ี่ 5.2   มีการพฒันาสถาบนัสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจาก 61 

  ภายในและภายนอก  ( ระดบั )  

 ตัวบงชีท้ี่ 5.3   มีการกาํหนดแผนกลยทุธที่เชื่อมโยงกับยทุธศาสตรระดบัชาติ ( ระดับ ) 62 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.4   การใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกัน ( ระดบั ) 64 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.5   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียน การสอน  67 

  และการวิจยั  ( ระดับ )  

 ตัวบงชีท้ี่ 5.6   สินทรพัยถาวรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ( บาทตอคน ) 69 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.7   คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ( รอยละของเกณฑปกติ ) 70 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.8   รอยละของเงนิเหลือจายสทุธิตองบดําเนินการ ( รอยละของงบดําเนินการ ) 71 

 ตัวบงชีท้ี่ 5.9   รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชมุ วิชาการ หรือนําเสนอผล 72 

  งานวิชาการทัง้ในประเทศและตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 5.10 งบประมาณสําหรับการพฒันาคณาจารยทัง้ในประเทศและตางประเทศ 73 

  ตออาจารยประจํา ( บาทตอคน )  

 ตังบงชีท้ี่ 5.11 รอยละของบคุลากรประจําสายสนบัสนนุที่ไดรับการพฒันาความรู   ทักษะ 74 

  ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ  



มาตรฐานที่ 6 ดานหลกัสตูรและการเรียนการสอน 75 
 ตัวบงชีท้ี่ 6.1   รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลกัสูตรทั้งหมด 75 

 ตัวบงชีท้ี่ 6.2   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา ตอจํานวนอาจารยประจํา 77 

  ( รอยละของเกณฑปกต ิ)  

 ตัวบงชีท้ี่ 6.3   รอยละของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ 78 

  อาจารยประจํา  

 ตัวบงชีท้ี่ 6.4   รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 79 

 ตัวบงชีท้ี่ 6.5   การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารย ( Professional  Ethics )  80 

 ตัวบงชีท้ี่ 6.6   กระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจาก 81 

  การปฏิบัติและประสบการณจริง  

 ตัวบงชีท้ี่ 6.7   ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย 83 

  และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

 ตัวบงชีท้ี่ 6.8   รอยละของนกัศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานกัศึกษา 84 

 ตัวบงชีท้ี่ 6.6   คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย 85 

  สารสนเทศตอนักศึกษา ( บาทตอคน ) 

 
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพ 87 
 ตัวบงชีท้ี่ 7.1   ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน ที่กอใหเกดิการพัฒนา 87 

  คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง  

 ตัวบงชีท้ี่ 7.2   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน ( ระดับ ) 92 

 

ผลการประเมนิตนเองระดับมหาวิทยาลยั 95 

ผลการประเมนิตนเองระดับกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 100 

ผลการประเมนิตนเองระดับกลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 105 
 
ภาคผนวก 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานการประเมินผลตนเอง  ประจําปการศึกษา 2549 

มหาวิทยาลัยเกริก 
 

 มหาวิทยาลยัเกริกไดดําเนนิการพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษามาอยาง

ตอเนื่อง การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยประกอบดวยคณะกรรมการดําเนิน 

งานประกนัคณุภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย    คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

วิชาและหนวยงานสนับสนนุตางๆ  โดยไดพัฒนาระบบและกลไกการดําเนนิงานประกันคุณภาพการ ศึกษา

ภายใน กาํหนดตัวบงชีแ้ละเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทั้ง

มาตรฐาน  องคประกอบ  และตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 รายงานการประเมินผลตนเองฉบับนี ้  มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  อันจะนาํไปสูการพฒันาคุณภาพการศึกษาให

เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.

2545  และเพื่อใหทราบถงึผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลยัตามตวับงชี้คณุภาพในดานตางๆ  ในระดับ

กลุมสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทกุป

การศึกษา  ซึง่รายงานการประเมินผลตนเองฉบับนี ้ เปนการสรุปผลในภาพรวมจากการดําเนนิการประกัน

คุณภาพการศกึษา  โดยยึดถือรายงานการประเมินตนเองของคณะวชิาประจําปการศึกษา 2549 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ประกอบดวย 3 สวน  คือ ขอมูลทั่วไป  รายงานผลการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ  จุดเดนของมหาวิทยาลัย  และขอเสนอแนะระดับมหาวทิยาลยั  

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
1) ขอมูลทัว่ไป 
 มหาวิทยาลยัเกริกไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่  อาคาร  ก  ถ. ราชดําเนนิเนิน  กรุงเทพฯ

เมื่อปพ.ศ. 2495   โดยอาจารยดร.เกริก  มังคละพฤกษ  ไดรับอนุญาตใหจัดตัง้  “โรงเรียนภาษาและ

วิชาชพี”   โดยมุงเนนการจดัการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษเปนสําคัญ  ในป พ.ศ. 2504  ไดเร่ิมจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบรหิารธุรกิจและการเลขานุการ   ซึ่งกําหนดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ. 5      

( ม.8 )  เขาศกึษาตอในหลกัสูตร  3  ป  ( Diploma )    ในป พ.ศ. 2507  ไดเร่ิมจัดหลักสูตรอีกระดับหนึง่  

โดยรับนักเรียนที่จบ  ม.ศ. 3  ( ในปจจุบนัเรียกวา ม.3 )   เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา  หลงัจากนัน้

อีก 1 ป   ไดยายสถานที่ตัง้ไปดําเนนิการในบริเวณที่กวางขวางขึ้นในเขตตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ     และไดใชชื่อใหมวา “ โรงเรียนเกริกวทิยาลยั “  ในป พ.ศ. 2509  



เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวทิยาลัยเอกชนในป  พ.ศ. 2512   

ไดอนุญาตใหภาคเอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได  ผูบริหารโรงเรียนเกรกิวิทยาลยัจึงขอจัดตั้ง

วิทยาลัยเอกชนขึ้นและไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลกัสูตรอุดมศึกษา  โดยแยกการบริหารออกจาก

โรงเรียนเกริกวิทยาลัยเดมิมาใชชื่อใหมวา  “วิทยาลัยเกริก”    เมือ่วันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2513   

นับเปนวทิยาลัยเอกชนรุนแรกของประเทศไทย 

อยางไรก็ดีวทิยาลัยเกริกไดเปดดําเนนิการสอนหลกัสูตรตาง ๆ เพิม่มากขึน้  ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท  และนับวาเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแหงแรกของประเทศไทย  ที่ไดรับ

อนุญาตจากทบวงมหาวทิยาลัย  ใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527  โดยมุงเนนเปน

พิเศษทีก่ารศกึษาดานสงัคมศาสตรประยกุต  ดังนัน้ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530  วิทยาลัยเกริกจงึ

ไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวทิยาลยัใหเปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เปน  “ สถาบนั”   มีชื่อวา  สถาบัน

เทคโนโลยีสังคม(เกริก) โดยมีความมุงมั่นทีจ่ะปรับเปลี่ยนสถาบนัใหกาวหนา เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการใหม ๆ ของสังคม  ในสวนที่เกี่ยวของกับการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ยุคโลกไรพรมแดน  โดยวิธี

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรใหม ๆ อยูเสมอ      และดวยความมุงมั่นดังกลาว     สถาบนัเทคโนโลยีสังคม 

( เกริก ) จึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที ่ 7 

กุมภาพนัธ 2538   
 
ปรัชญา 
 มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญาการศึกษาวา  “ ความรูทําใหองอาจ ” ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่

สืบสานเจตนารมณของ  ดร.เกริก   มังคละพฤกษ  ผูกอตั้งสถาบันการศึกษา   โดยยึดมั่นตามแนวทาง

คําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   คือ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   ซึ่งแปลวา   ถึงพรอมดวยความรู

ดีและการประพฤติดี    ซึ่ง ดร.เกริก มังคละพฤกษไดใหความหมายวา    “ ความรูทําใหองอาจ ” 

 มหาวิทยาลยั ฯ  ไดใชปรัชญาดังกลาวเปนแนวทางในการผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพออกมารับ

ใชสังคม   และในการประสาท “ ความรู ”  ที่จะกอใหเกดิ  “ ความองอาจ ” นั้น   มหาวิทยาลัย ฯ  ไดเนน

ความรูที่สําคญั  6  ประการคือ 

1. ความรูใน  “ สมบัติผูดี ”  และในการประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาต ิ

2. ความรูในภาษาไทยซึง่เปนภาษาประจาํชาติ   และสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
3. ความรูแตกฉานในวิชาชพีซึง่ไดเลือกศึกษา 

4. ความรูในภาษาตางประเทศ   สามารถใชภาษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

5. ความรูและความสํานึกในประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรไทย 

6. ความรูในการรอบรูเร่ืองตาง ๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับโลกและสังคมอันเปนแนวทางนาํไปสูการ

ใชปญญาพิจารณาสิ่งตาง ๆ  อยางมีเหตผุล 



นอกจากความรูสําคัญดังกลาวแลว   มหาวทิยาลยั ฯ  ยังมุงสงเสริมและสนับสนนุใหนักศกึษา

มีความคิด   มคีุณธรรมและจริยธรรม   นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม   คุณธรรมที่ทาํ

ใหเกิดความองอาจ   และความภาคภูมิใจ   กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพฒันาคุณภาพชีวิต  ม ี 4  

ประการ  ไดแก 

1. รูจักบังคับใจตนเอง  ( Self - Discipline ) 

2. รูจักเคารพตนเอง  (Self - Respect ) 

3. รูจักปรับปรุงตนเอง  (Self - Improvement ) 

4. รูจักเชื่อมั่นในตนเอง  (Self - Confidence ) 
 
ปณิธาน 

มหาวิทยาลัยเกริกจะมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู  ความสามรถที่จะออกไปประกอบ

อาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ  รวมทั้งยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคมโดยรวม 

 
วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยเกริก  จะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตร

และดานบริหารจัดการ 
 
พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกริกดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5 ดาน ไดแก 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย  มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ 

3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและ
สังคม 

4. สงเสริม  เผยแพร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

5.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งสมบูรณ 
 

2)  รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   และจุดเดนของ
มหาวทิยาลัยเกริก    ปการศึกษา 2549  ดังนี้   

1.  คุณภาพบณัฑิต  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย สามารถดําเนนิการไดบรรลุเปาหมาย

อยางครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน  บัณฑิตไดงานทาํและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑของ กพ. 



มีถึงรอยละ 82.38   และรอยละ 100   ตามลําดับ  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมนีักศึกษา และศิษยเกาที่

ไดรับการยกยองในรอบ 3 ป ที่ผานมา รวม 27  ราย  นับเปนความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง   

2. การบรกิารวชิาการ   มหาวิทยาลัยเกริกมีอาจารยทีเ่ปนทีย่อมรับทางวิชาการ  มีเครือ 

ขายการทํางานทัง้ในภาครัฐ และหนวยงานเอกชน โดยเฉพาะในชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยั   

มหาวิทยาลยัไดมีการจัดกิจกรรม หรือโครงการบริการวชิาการอยางตอเนื่อง    รวมถึงมกีารนําความรูจาก

บริการวิชาการมาใชพัฒนาการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยงัไดจัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่เรียนด ี

และมีความสามารถในดานตาง ๆ  รวมถึงขาราชการในพื้นทีท่ี่มีความประพฤตดิี มีความรับผิดชอบตอ

หนาที ่ ทุมเท เสียสละใหกบัองคกร  โดยจัดสรรทุนการศึกษาใหสํานักงานเขตบางเขนและสถานีตํารวจ

บางเขน หนวยงานละ 2 ทนุตอป ตั้งแตปการศึกษา  2548 จนถึงปจจุบัน เพื่อใหเจาหนาที่เหลานั้นสามารถ

นําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษามาพฒันาตนเอง  หนวยงานและชุมชนตอไป 

3. การทาํนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม    มหาวทิยาลยัมีการจัดกิจกรรมในดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  โดยมีผูบริหารมหาวทิยาลัย  คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา และ

นักศึกษาเขารวมในทุกกจิกรรมที่คณะ และมหาวทิยาลยัจัด  เชน  พธิีไหวครู  กิจกรรมวันเขาพรรษา  วนั

ลอยกระทง  กิจกรรมประเพณีสงกรานต  และการจัดทําบุญวันรําลกึ ทาน ดร.เกริก  มังคละพฤกษ   ผู

กอต้ังมหาวทิยาลัย  นอกจากนีม้หาวทิยาลยัยงัมนีโยบายใหคณาจารยในทกุคณะไดมีการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการเรียนการสอน  นอกจากนีก้ารเรียนการสอนทางดานสงัคมศาสตร  

โดยเนื้อหาในหลักสูตรก็มีเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมปรากฏอยูในเนื้อหารายวิชาอยูแลว 

4. การบรหิารจดัการเพื่อการพัฒนา  มหาวทิยาลยัมีการบริหารจัดการเพื่อพฒันาสถาบนั  

สภามหาวทิยาลัยและผูบริหารมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการกาํหนดยุทธศาสตร รวมทัง้การมีสวนรวมของ

บุคลากรเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ตั้งไวรวมถึงการใหความสาํคัญตอการพัฒนาคณาจารย

และบุคลาการของมหาวทิยาลัย ในรูปแบบตาง ๆ  อยางตอเนื่อง 

5. หลักสูตรและการเรยีนการสอน   มหาวิทยาลยัมีหลักสูตรทีท่นัสมัยและไดรับการรับ 

รองมาตรฐานทุกหลักสูตรที่เปดสอน  ในปการศึกษา 2549 มหาวทิยาลัยไดเปดหลักสูตรปริญญาเอก 2 

หลักสูตร คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   มหาวทิยาลยัมี

กระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติภาคสนาม และจาก

ประสบการณจริง  มกีารจดัโครงการหรอืกิจกรรมที่องคกร หรือชุมชนภายนอกมีสวนรวม   มีการสํารวจ

ความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของคณาจารย และแจงใหทราบเพือ่นําผลการประเมินมาพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงสุด 

6. การประกันคณุภาพการศกึษา  มหาวิทยาลัยมกีารดําเนินการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ทุกปการศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากร โดยถือวา

การประกนัคุณภาพเปนอกีหนึง่พนัธกิจของมหาวทิยาลัยที่มีความสาํคัญ 



3) ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
1. มหาวิทยาลยัควรสงเสริมการผลิตผลงานวิชาการ โดยเฉพาะการทําวิจัยเพื่อสรางองค

ความรูใหมเพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ   โดยการจัดทําแผนสงเสรมิงานวจิัย  

รวมถึงการสงเสริมใหมีการบูรณาการงานวจิัยของอาจารยกับการเรียนการสอน  เพือ่ถายทอดองคความรู

ใหมแกนกัศึกษา 

2. สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยมีการทาํวิจัย  โดยแจงแหลงทนุ และจํานวนเงนิทนุใน

การทาํวิจยัทัง้ภายในและภายนอก  โดยเฉพาะทนุภายในมหาวทิยาลัยจะมีการสนับสนนุมากขึน้ รวมถึง

การใหเวลาอาจารยในการทาํวิจัย   การประชุมในแตละคณะและการสรางบรรยากาศในการทําวจิัย  การ

สนับสนนุการเขียนผลงานวิจยัเพื่อตีพมิพ เผยแพร 

3. ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพในระดับมหาวทิยาลยั  เพื่อลด

ความซ้าํซอน และใหมีการเชื่อมโยงขอมูลที่เปนปจจุบันสอดคลองกันทุกระดับ 

4. ควรกําหนดรูปแบบในการนําเสนอแนวทางการปรับปรุงทีส่ามารถติดตามผลไดชัดเจน  มี

ระบบการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดการพัฒนาในกระบวนการปรบัปรุง  เพราะผลการประเมินจะเปน

ขอมูลที่สําคัญตอการบริหารจัดการนโยบายตางๆ  ซึง่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการวางแผนกลยุทธและ

การกําหนดทศิทางการพัฒนามหาวทิยาลัย 

5. มหาวิทยาลยัควรพัฒนาแบบประเมินการใหบริการวิชาการ และใชแบบการประเมินใน

รูปแบบเดียวกนั โดยมีคําถามรวมของทุกกิจกรรมและโครงการ  คอืความพึงพอใจในการใหบริการโดย

ภาพรวม  และจัดใหมีการรวบรวมขอมูลไว เพื่อนํามาประเมินโครงการ และนําไปสูการพัฒนาโครงการ

บริการสังคมของมหาวทิยาลัยตอไป 

6. มหาวิทยาลยัยังมีคณาจารยที่จบปริญญาเอกและอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนนอยนอย     มหาวทิยาลัยควรจัดทําแผนการพฒันาคณาจารยในดานนี้อยางเปนรูปธรรม   

7. มหาวิทยาลยัควรประชาสัมพันธมหาวทิยาลัยในเชิงรุก ทั้งในดานวิชาการ งานวิจยั และ

งานบริการสงัคมในรูปแบบตาง ๆ  
 

 



ประวัต ิ
มหาวิทยาลัยเกริก 

 
มหาวิทยาลยัเกริก   ไดเปดดําเนนิการขึ้นเปนครั้งแรกทีอ่าคาร  ก.  ราชดําเนิน   เมือ่ป พ.ศ.  

2495   โดยอาจารย ดร. เกริก   มงัคละพฤกษ  ( พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521 )  ซึ่งเปนนกัการศึกษาผูที่มี

ชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ    อาจารยเกริกไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทาง

การศึกษาจากวิทยาลัย  David & Elkins  สหรัฐอเมริกา   สําหรับจุดมุงหมายในการตั้งมหาวทิยาลัยใน

ระยะเริ่มแรกนั้น   เพื่อดําเนินการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษแตเพียงอยางเดียว    เนื่องจากทาน

เปนผูมีความสามารถเปนพเิศษในดานภาษาอังกฤษ   ทัง้ในดานการเรียนการสอนและประสบการณจาก

การทาํงาน   นับไดวาทานเปนคนไทยคนแรกทีน่ําการสอนภาษาอังกฤษสมยัใหมซึ่งมุงเนนใหนกัศึกษา

ไดมีความรูในหลักภาษาและสามารถใชภาษาองักฤษอยางมีประสิทธภิาพ   สวนชื่อของสถาบัน ฯ  

ตามทีท่างการอนุญาตในขณะนั้นคือ  “ โรงเรียนภาษาและวิชาชพี ”  แตคนทั้งหลายรูจักชื่อโรงเรยีนของ

ทานในนามโรงเรียนอาจารยเกริกตลอดมา 

ตอมาในป  พ.ศ. 2504   ทานไดเร่ิมจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธรุกิจและ

การเลขานุการ   ซึง่กาํหนดรับนักเรียนที่จบ  มศ. 5 ( ม.8 )   เขาศึกษาตอในหลกัสตูร  3  ป ( Diploma )  

ในป  พ.ศ. 2507   ทานไดเร่ิมจัดหลักสตูรอีกระดับหนึ่ง   โดยรับนักเรียนทีจ่บ  ม.ศ.3  (  ในปจจุบนั

เรียกวา  “ ม.3 ” )  เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ในป  พ.ศ.  2508   โรงเรียนภาษาและวชิาชีพไดยายไปดําเนนิการที ่ ตําบลปากน้าํ   อําเภอ

เมือง   จงัหวัดสมุทรปราการ    ใชชื่อวา  “ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย “  ในป พ.ศ. 2509  

เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนในป พ.ศ. 2512  ได

อนุญาตใหภาคเอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได  ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้ง

วิทยาลัยเอกชนขึ้นและไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา  โดยแยกการบริหารออกจาก

โรงเรียนเกริกวิทยาลัยเดิมมาใชชื่อใหมวา  “ วิทยาลัยเกริก “    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 

นับเปนวิทยาลัยเอกชนรุนแรกของประเทศไทย 

อยางไรก็ดีวทิยาลัยเกริกไดเปดดําเนนิการสอนหลกัสูตรตาง ๆ เพิม่มากขึ้น  ทัง้ในระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  และนับวาเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแหงแรกของ

ประเทศไทย  ที่ไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลยั  ใหเปดสอนระดับบัณฑติศึกษาเมื่อปการศึกษา 

2527  โดยมุงเนนเปนพิเศษที่การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต  ดังนัน้ในวนัที่ 15 กันยายน พ.ศ. 

2530  วทิยาลัยเกริกจงึไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก “ วทิยาลัย “ เปน “ 

สถาบนั “ มีชื่อวา  สถาบันเทคโนโลยสัีงคม   (เกริก )  โดยมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะปรับเปลี่ยนตัวเองให

กาวหนา  เพือ่ตอบสนองตอความตองการใหม ๆ ของสังคม  ในสวนที่เกีย่วของกับการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย  ยุคโลกไรพรมแดน  โดยวิธีปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ อยูเสมอ  และดวยความมุงมัน่

ดังกลาว   สถาบนัเทคโนโลยีสังคม   ( เกริก ) จึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยน

สถานภาพเปน “ มหาวทิยาลัย “  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2538   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกตั้งอยู  เลขที่ 43 / 1111    ถนนรามอินทรา    แขวงอนุสาวรีย    

เขต 

บางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220  โทรศัพท  02-552 – 3500 – 9 ,  02-970 – 5820 , 02-970 – 6400 – 9    

โทรสาร   02-552 – 3511 ( http:www.krirk.ac.th ) 
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โครงสรางของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกริกมีการจัดตั้งองคกรบริหารงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

จัดการศึกษาของประเทศ  ไดแก  ดานการจัดการศึกษา  อันไดแก  คณะตาง ๆ 6 คณะ และหนึง่

วิทยาลัยมีสถานะเทยีบเทาคณะ  ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  การวจิัย  การบริการ

สังคม  และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  แสดงโดยแผนภูมิการแบงสวนงาน  ขางลางนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะบริหารธุรกจิ 

คณะเศรษฐศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะนิเทศศาสตร 

คณะนิติศาสตร 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 

สํานักอธิการบดี 

สํานักกิจการนักศกึษา 

สํานักสงเสริมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ 

สํานักวิชาการ 

สํานักหอสมุด 

สถาบันภาษา 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

ศูนยสงเสริมวิจัย
และผลิตตํารา 

ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยสงเสริมและ
บริการสังคม 

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ผูชวยอธิการบดี 

ที่ปรึกษาอธิการบดี 

วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง 

สภามหาวิทยาลัยเกริก 
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ปรัชญา   

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 

“ ความรูทําใหองอาจ “ 
 

ปณิธาน 
มหาวิทยาลยัเกริกจะมุงผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพ  มคีวามรู  ความสามารถที่จะออกไป

ประกอบอาชพีไดอยางเต็มภาคภูมิ  รวมทั้งยึดมั่นในเรือ่งคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสงัคมโดยรวม 
 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลยัเกริกจะพฒันาองคความรูเดมิและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตร

และดานบริหารจัดการ 
 

พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยเกริกดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5 ดาน ไดแก 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย  มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ 

3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและ
สังคม 

4. สงเสริม  เผยแพร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งสมบูรณ 
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เครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มหาวิทยาลัยเกริก ใชเครื่องหมายเปนรูปธรรมจักรทับอยูดานหนาคบเพลิง  ภายใน

ธรรมจักรมีรูปตนไมกลางกงลอธรรมจักร  ดานบนมีภาษาบาลี วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน และดานลางมี

อักษรภาษาไทยวา ความรูทําใหองอาจ ภายใตขอบลางธรรมจักรมีอักษรภาษาไทยวา มหาวทิยาลยัเกรกิ 

และภาษาอังกฤษวา KRIRK UNIVERSITY 
 

ความหมายของเครื่องหมายประจาํมหาวิทยาลยั 
ธรรมจักร     หมายถงึ   กงลอแหงความรู 

คบเพลิง   หมายถงึ   แสงสวางแหงปญญาและความรุงโรจน 

ตนไม   หมายถงึ   ความเติบใหญและความมัน่คงแข็งแรง 
 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ   มีความรูและความ

เชี่ยวชาญในศาสตรของตน  รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

2.  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสนใจในการทําวิจัย  ผลิตเอกสาร

ประกอบการสอนและตําราที่มีคุณภาพ  มีประโยชนตอการเรียนการสอน และเพิ่มพูนองคความรูแก

สังคม 

3.  เพื่อใหบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ

สอดคลองกับความตองการของสังคม 

4.  เพื่อสงเสริม  ฟนฟู  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ใหบัณฑิตมีความรูความเขาใจ

มากยิ่งขึ้น 



 6 

5.  เพื่อการปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ 

และอุปกรณการศึกษาใหทันสมัย  สามารถใชประโยชนเพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษา

ไดมากยิ่งขึ้น 

6.  เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารที่มี

การกระจายอํานาจและความโปรงใส และเสริมสรางพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูความสามารถยิ่งขึ้น 

7.  เพื่อสรางกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการจัดการการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ 
 ภายใตวิสัยทัศน  พันธกิจ  และปจจัยดานสภาพแวดลอมตาง ๆ  มหาวิทยาลัยเกริกมีความ

มุงมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดวยการมุงเนนไปสูการเรงรัดพัฒนาในเชิงคุณภาพใหมากขึ้น  ตองมุง

สรางคานิยมใหมเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยหันมารวมมือรวมใจกัน  สรางมหาวิทยาลัยเกริกไปสู

มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพใหได  เพื่อนําไปสูความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน  ดวยความภาคภูมิใจ 

 ภายใตกลยุทธสวนรวมดังกลาว  ทางมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดรายการกลยุทธที่สําคัญ 9 ดาน

ที่มหาวิทยาลัยจะเนนใหความสนใจเปนอยางยิ่งเพื่อนําไปใชเปนกรอบหรือแนวทางในการบริหารและ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี้   
 1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
 1.1  คณะตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหทันสมัย รวมทั้งการสรางหลักสูตร

ใหม ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพิจารณายกเลิกหลักสูตรหรือรายวิชาใน

หลักสูตรที่ลาสมัยแลว 

 1.2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยเนนความสาํคัญของผูเรียน และฝกฝนใหผูเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

 1.3  พัฒนาและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน การวัดผล รวมทั้งการประเมินผลการ

ปฏิบัติหนาที่ของผูสอน เพื่อใหผูสอนทราบจุดดอยและจุดเดนของตน ในดานทักษะการสอน เนือ้หาสาระ

วิชาที่สอน และความสนใจของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผลอยางแทจริง 

 1.4  สนับสนุนใหคณาจารยลาศึกษาเพิ่มเติมวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับความตองการ

ของสาขาวิชา 
2. ดานงานวิจัย เอกสารประกอบการสอนและการผลติตําราเรียน 

 2.1  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัย  เพื่อยกวิทยฐานะ

ดานวิชาการและเพิ่มองคความรูแกสังคม 
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 2.2  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารประกอบการ

สอนหรือตําราเรียน 

 2.3  สนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะทํา

การวิจัยและจัดทําตําราเรียน 

 2.4  สรางแรงจูงใจโดยการกําหนดหลักเกณฑที่จะเอื้อใหคณาจารยใหความสนใจตอ

การทําวิจัยและผลิตเอกสารตํารา ทั้งในดานผลตอบแทนทางการเงินและเวลาที่ปลอดจากภาระการสอน 
3. ดานการบริการวิชาการ 

 3.1  สนับสนุนใหคณะตาง ๆ จัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการ  ทั้งในดาน

การฝกอบรมและการสัมมนาทางวิชาการ  ทั้งแบบใหเปลาและเก็บคาลงทะเบียน  ที่สอดคลองกับความ

ตองการของสังคม  ชุมชนและประเทศชาติ   

 3.2  สนับสนุนใหคณาจารยที่มีความรูความสามารถของมหาวิทยาลัยไปเปนอาจารยที่

ปรึกษาหรือกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน รวมทั้งการไปเปนกรรมการวิชาการและกรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติ 

 3.3 สนับสนุนใหคณะตาง ๆ นําความรูและประสบการณจากบริการทางวิชาการมาใช

ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. ดานทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

 4.1  สงเสริมใหคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํากิจกรรมที่จะชวยสงเสริมให

เกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของ

ทองถิ่นและของชาติ 

 4.2  สงเสริมใหคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํากิจกรรมหรือโครงการที่จะ

สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในศาสนา คานิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม 

 4.3 สงเสริมใหจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลของชาติอ่ืน ๆ 
5. ดานการปรับปรุงกายภาพ รวมทัง้อุปกรณการศกึษา 

 5.1  การปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหดูสวยงาม เปนระเบียบ เสริมสราง

ความรูสึกที่ดี และสรางความสุขใหแกนักศึกษา 

 5.2  ปรับปรุงอาคารสถานที่และหองเรียน ใหทันสมัย สวยงาม สะดวกตอการใชและ

สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 5.3  ปรับปรุงและเพิ่มจํานวนอุปกรณการเรียนการสอนใหทนัสมัย เพยีงพอแกการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ 

 5.4  ปรับปรุงหองสมุดใหทนัสมัยรวมทัง้จัดหาหนังสือ  วารสาร  ส่ิงพิมพ  ส่ือมัลติมีเดีย

ใหม ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนักศึกษา รวมทั้งการเรียนการสอนของสาขาวิชา

ตาง ๆ 
 



 8 

6. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
 6.1  จัดใหมีนโยบายและระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารในดานขอมูล

เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

 6.2  ใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล และปรับปรุงฐานขอมูลให

ทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 6.3  ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางานภายในหนวยงานตาง ๆ ใหมีความ

ชัดเจน เปนระบบและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

 6.4  จัดทําระบบงบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 6.5 จัดสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพื่อใหมีการระดมความคิดในการ

ปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 6.6  พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูความสามารถ  ใช เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

 6.7  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการ

คัดเลือก การโยกยายหมุนเวียน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 6.8  จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมในการพัฒนาคณาจารย ทั้งในดานการสง

บุคลากรไปศึกษาตอ ฝกอบรมดูงาน และการฝกอบรมโดยมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

6.9  จัดใหมีกิจกรรมรวมกนัที่สามารถสงเสริมใหเกิดความรักในองคกร และความรัก

สามัคคีซึ่งกนัและกัน 
7. ดานการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 7.1  ใหทุกหนวยงานจัดใหมกีารประกันคุณภาพภายใน และจัดทําคูมือการประกัน

คุณภาพภายใน 

 7.2  ใหสํานักประกนัคุณภาพการศึกษา จัดใหมกีารทาํรายงานการตรวจ ตดิตามการ

ประกันคุณภาพภายในของหนวยงานตาง ๆ เพื่อรายงานตอมหาวทิยาลัยทกุภาคการศึกษา 

 7.3  จัดใหมีการทํารายงานผลการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานตาง ๆ เสนอ

ตอมหาวิทยาลัยปละ 1 คร้ัง 

7.4  ใหมีการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในปละครั้งเสนอตอมหาวทิยาลยั 
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แนวทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 
 แผนดําเนนิงานเชิงกลยทุธ  จะเปนแนวทางหรือข้ันตอนสําคัญ ๆ ที่ตองการ  เพื่อนําไปสู

วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก  แผนการดําเนินงานดังกลาว  ยังสามารถนํามาใชเปนกรอบและ

แนวทางใหกับการวางแผนปฎิบัติการใหมคีวามสัมพันธสอดคลองกับแผนกลยทุธไดอีกดวย  ดังนั้น  เพื่อ

ประโยชนตอการวางแผนปฎบิัติการของแตละคณะ/สํานกั/สถาบัน/ศูนย  จงึกําหนดแนวทางการ

ดาํเนนิงานเชิงกลยุทธไวดังนี ้

1. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

1)   แตละคณะทบทวนหลกัสูตรที่ใชในปจจุบนั  เพื่อทําการปรับปรุงใหทนัสมัยและ

สอดคลองกับความตองการของตลาด 

2)   พัฒนาหลักสูตรใหม ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย 

3)   สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย  มีทรัพยากรหองสมุดที่ได

มาตรฐานและมีระบบหองสมุดอิเล็คทรอนิคส 

4)   สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน  รวมทั้งการปรับปรุง

หองเรียนใหทันสมัยไดมาตรฐาน 

5)  สรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

6)  สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง  เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น 

7)  สรางและขยายความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจเอกชน  องคกรสาธารณประโยชนและ

สถาบัน/มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ 

2.   แนวทางการสงเสริมงานวิจัยและงานผลิตเอกสารตํารา 

 1)   สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัยและการเขียนเอกสารตําราให

มีโอกาสทํางานวิจัยและการเขียนตําราหรือเอกสารประกอบการสอนทางดานสังคมศาสตรประยุกตที่มี

คุณภาพ  โดยมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนอยางเพียงพอตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 2)   ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ  เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกอาจารยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  ในการผลิตงานวิจัยและการผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตํารา 

 3)   สนับสนุนใหมีการเขารวมสัมมนา/การประชุมทางวิชาการที่ เกี่ยวของทั้งในและ

ตางประเทศ 

 4)   สนับสนุนการเผยแพรและการประชาสัมพันธผลงานวิจัยและเอกสารตําราออกสู

ภายนอก 

 5)   สรางแรงจูงใจแกนักศึกษาระดับปริญญาโท  เพื่อใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพใน

ระดับบัณฑิตศึกษา  เชน  มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพรในวารสารของมหาวิทยาลัย  

และการใหรางวัลเปนสิ่งจูงใจ 
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3.   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการวิชาการ 

 1)   สงเสริมใหแตละคณะ/สํานกั  พัฒนางานดานการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องตาม

ความเชีย่วชาญเฉพาะของแตละคณะ/สาขา  เพื่อนําไปสูการจัดทาํหลักสูตรและการจัดฝกอบรมตาม

หลักสูตรทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวตามความตองการของสังคมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 2)   จัดทําระเบยีบขอบังคับหรือแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ  ทัง้นีเ้พื่อใหการ

ใหบริการวิชาการเปนไปในทิศทางเดียวกนั 

4.   แนวทางการปรับโครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

 1)   ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทาํงานภายในหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ

และความชัดเจนมากขึ้น  เชน  การปรับปรุงการแบงสวนงานในสํานักงานอธิการบดีและสํานักงาน

เลขานุการคณะและสํานกั  ตลอดจนปรับปรุงและจัดตั้งหนวยงานใหม  เพื่อรองรับการขยายตัวของ

มหาวิทยาลยัในทกุ ๆ ดาน 

2)   แกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  เชน  การจัดซื้อพัสดุ  

การถายเอกสาร  การจัดหองเรยีนหองสอบ  และการซอมบํารุง  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

รวดเร็วและคลองตัว 

3)   สรางระบบการโยกยายหมุนเวียนบุคลากร  เพื่อใหบุคลากรเรียนรูงานและมีประสบการณ

มากขึ้น  เชน  การโยกยายสบัเปลี่ยนระหวางหัวหนางาน  หวัหนาฝาย  หวัหนาศนูยและผูอํานวยการ

สํานัก/สถาบัน 

4)   นําระบบการจดัทํางบประมาณที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัยมาใช ทัง้นี้

เพื่อใหการพฒันามหาวทิยาลัยบรรลุตามแผนที่ตั้งไว 

5)   กํากับดูแลและติดตามการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

แผนพัฒนาอยางจริงจัง  เพือ่ใหการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ

วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  และเปาหมายการพัฒนามหาวทิยาลยั 

6)   จัดสัมมนาผูบริหารเพื่อเปดโอกาสใหมกีารระดมความคดิ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณรวมกนัในการปรับปรุงโครงสรางและการบริหารงานมหาวทิยาลยั 

7)   ปรับปรุงลักษณะกายภาพของมหาวทิยาลัย  เพื่อใหมหาวทิยาลยัมีทางเขาออกดาน

ถนนรามอนิทรา  อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวและการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ ที่จาํเปนตอการเปน

มหาวิทยาลยั  เชน  หองอาหาร  ศูนยหนงัสือ และการใหบริการวชิาการในรูปแบบตาง ๆ ที่จะขยายตัวใน

อนาคตตามความตองการของตลาดและสงัคม 

5. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

1)   ประเมินคุณภาพภายในปละ 1 คร้ัง  หลังจากนั้นจะมีการประเมินคุณภาพภายนอก

ตอไป  ภายในระยะเวลาของแผน 

2)   ประเมินการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษา  โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน 
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3)   ติดตามภาวะการหางานทํา  การนําความรูไปประยุกตใชกับงานของผูสําเร็จการศึกษา 

6. แนวทางการสรางความเชื่อมั่น  ขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร 

1)   เพิ่มพูนความรูแกบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการและสายบริหารใหสามารถปฏิบัติงาน

ในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2)   พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

3)   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงทั้งทางดาน

การสรรหา  การคัดเลือก  การโยกยายหมุนเวียน  การพัฒนา  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4)   สรางขวัญ  กําลังใจ  และความเชื่อมัน่ใหกบับุคลากรทุกฝาย  ทุกระดบั  โดยจัดใหมกีาร

ประชุมแถลงนโยบายของผูบริหาร เพื่อใหบุคลากรรวมมือรวมใจกนัพัฒนามหาวทิยาลยั รวมทั้งประชมุ

ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจรวมกนัอยางนอยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง 

5)   ใหความมั่นคง  มีโอกาสที่จะเจริญกาวหนา มีบรรยากาศการทํางานที่ดีและภูมิใจที่เปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

6)   ปรับปรุงหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชนใหเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบ 

7)   จัดใหมีกิจกรรมรวมกันที่สามารถสงเสริมใหเกิดความรักสามัคคีและคานิยมใหมที่พึง

ประสงคแกบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย 

7.   แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ 

 1)   สํารวจและวิจัยทางการตลาด  เพื่อนําไปสูการวางแผนดานการตลาดของมหาวิทยาลัย  

และการสงเสริมการรับนักศึกษาไดตามกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 2)   พัฒนากลยุทธดานการตลาดและการสรางทีมงานดานการตลาดและการประชาสมัพันธ 

ที่มีประสิทธิภาพ  โดยเนนการแนะแนวทัง้หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย 

 3)   การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ โฆษณาตาง  ๆ  รวมทั้ งจัดทําสื่อ โฆษณา

ประชาสัมพันธที่เนนเปนการเฉพาะของแตละระดับการศึกษาและกลุมลูกคา 

 4)   จัดแนะแนวการศึกษา  หรือการสงเสริมการขายใหกับกลุมลูกคาเปาหมายทั้งในเขต

กรุงเทพ  เขตปริมณฑลและเขตภูมิภาค 

 5)   ใชกลยุทธการขายและการตลาดเชิงรุก  คือ  รวดเร็ว  ใกลชิด  เปนมิตร  ใหความสะดวก  

มีความรับผิดชอบและมีคุณภาพ  รวมทั้งการใหทุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ   

6)   กระตุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดจิตสํานึกที่จะตองรวมมือกันและเผยแพร

ประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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8. แนวทางการใหบริการสังคม 

1)   เผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการที่ถูกตองและเปนประโยชนตอสังคม  เพื่อสรางความ

เขาใจแกสังคม   

2)   สนับสนุนการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและสาธารณกุศลตาง ๆ  

3)   เสริมสรางความรูและทักษะที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคมใหกับ

นักศึกษา 

 9.   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1)   จัดสรรเงินอุดหนนุกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2)   จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรและเสริมสรางใหเห็นคุณคาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ชาวบาน 

 3)   สนับสนนุการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4)   สนับสนนุใหการศึกษามีสวนรวมในการจดักิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 5)   สนับสนุนการเรียนการสอนจริยธรรม  โดยใหอาจารยบูรณาการจริยธรรมและคุณธรรม

เขากับการเรียนการสอน  เพื่อใหบัณฑิตเปนคนดีและมีศลีธรรม 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก 
 

 1.  ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย     นายกสภามหาวทิยาลยัเกรกิ  

 2. พลเอกชาญ   บุญประเสริฐ อุปนายกสภามหาวิทยาลยัเกริก  

 3. รองศาสตราจารยสุพัฒน   ธีรเวชเจริญชยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก  

 4. นายสายัณห    จนัทรวิภาสวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 5. พลอากาศโทพุฑฒ ิ  มงัคละพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 6. นายวิชัย    ธรรมชอบ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 7. รองศาสตราจารยระววิรรณ   ศรีครามครัน กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 8.  นายวีระศักดิ์     วงษสมบัต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 9. นางสุวรรณี   มังคละพฤกษ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 10. รองศาสตราจารยปรีชา   ล่ิมไทย  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 11. นางเบญจา   มังคละพฤกษ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 12. นางสาวปยะฉตัร   มงัคละพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 13. รองศาสตราจารย ดร.มนูญ   พาหิระ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 

 14. รองศาสตราจารย ดร.กุณฑล    ศรีเสริมโภค กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก  
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จํานวนอาจารยประจํา 
 

ในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกริกมีจํานวนอาจารยทั้งสิน้  165  คน โดยมคีุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก  จาํนวน 40 คน  ปริญญาโท 122 คน และปริญญาตรีจํานวน 3 คน  ในจาํนวนนี้มี

ตําแหนงทางวชิาการโดยเปนศาสตราจารย  จํานวน 5  คน รองศาสตราจารย  16  คน  และผูชวย

ศาสตราจารย   16 คน   ดังตารางตอไปนี ้
 

ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารยมหาวทิยาลัยเกริก 
 

คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกริก 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

จํานวนอาจารย 40 122 3 
 

ที่มา : ขอมูลคณะ  
 

ตารางแสดงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยเกรกิ 
 

กลุมสาขาวิชา ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รวม 

กลุมสาขา
สังคมศาสตร 

1 6 3 10 

 

กลุมสาขา
บริหารธุรกจิ 

- 1 9 10 

กลุมสาขาสห
วิทยาการ 

4 9 4 17 

 

ที่มา : ขอมูลคณะ  
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ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารยมหาวทิยาลัยเกริก 
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ปริญญาเอก  ปริญญาโท ปริญญาตร ี

 

ตารางแสดงจํานวนเจาหนาที ่
 

คณะ/สาํนัก/สถาบัน/ศูนย จํานวนเจาหนาที่ (คน) 

  1.  คณะนิเทศศาสตร 4 

  2.  คณะนิติศาสตร 2 

  3.  คณะเศรษฐศาสตร 1 

  4.  คณะศิลปศาสตร 4 

  5.  คณะบริหารธุรกิจ 5 

  6.  บัณฑิตวทิยาลยั 4 

  7.  วทิยาลัยส่ือสารการเมอืง 2 

  8.  สํานักอธกิารบดี 33 

  9.  สํานักหอสมุด 9 

10.  สํานักสงเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ 17 

11.  สํานักวิชาการ 16 

12.  สํานักกิจการนกัศึกษา 6 

13.  สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 1 

14.  สถาบันภาษา 1 

15.  ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 

16.  ศูนยคอมพิวเตอร 6 

17.  ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา 1 

18.  ศูนยสงเสริมและบริการสังคม 1 

รวม 114 

ที่มา : ฝายบุคคล 
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การจัดการศึกษา 
 

การจัดการเรยีนการสอน 
ปจจุบันมหาวทิยาลยัไดจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  ม ี 6 คณะวิชาและหนึ่งวิทยาลัย  

ไดแก  คณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  

บัณฑิตวทิยาลัย  และวทิยาลัยสื่อสารการเมือง  ทาํหนาที่จัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 
1) ระดับปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตร 4 ป 
(1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
(2) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(3) สาขาวิชาการตลาด 

(4) สาขาวิชาการบัญชี 
(5) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
 
หลักสูตร 2 ป ( ตอเนื่อง ) 
(1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
(2) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
(3) สาขาวิชาการตลาด 

(4) สาขาวิชาการบัญชี 
(5) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 
คณะเศรษฐศาสตร 

(7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
 คณะนิเทศศาสตร 

(8)  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

(9)  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

(10)  สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ 

(11)  สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง 
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 คณะศิลปศาสตร 

 (14) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 (15) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 

 (16) สาขาวิชาการจัดการ 

 (17) สาขาวิชารัฐศาสตร 

(18)  สาขาวิชาภาษาจีน 
         คณะนิติศาสตร 

(19) สาขาวิชานิติศาสตร  

     
2) ระดับปริญญาโท 

บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ประกอบดวยกลุมวิชาเลือก 6 กลุม  ไดแก 

  กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 

  กลุมวิชาการตลาด 

  กลุมวิชาการเงิน 

  กลุมวิชาการบัญชี 

 
         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(2) สาขาวิชาการบริหารองคการ 
(3) สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม 
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
(4) สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(5)สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   

     หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวชิาสื่อสารการเมือง” 
 
3) ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
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โครงการบรกิารทางวชิาการ 

 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคคลที่ขาดโอกาสศึกษาระดับมหาวิทยาลยัเมื่อครั้งอยูในวยัเรียน  

มหาวิทยาลยัจึงเปดโครงการศึกษาพิเศษภายใตชื่อ “โครงการบริการทางวิชาการ” ใหบุคคลเหลานี้ไดมี

โอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในระดับมหาวิทยาลัย  โดยศึกษาในวนัเสาร – อาทติย ที่วางเวนจากการ

ทํางาน  โครงการดังกลาวประกอบดวย  โครงการในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต  ไดแก 

1. โครงการหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

2. โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หรือโครงการพิเศษเพื่อนักบัญชีภาคสมทบ  มี

ระยะเวลาศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 

3. โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ , การ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร -

การสื่อสารและสาขาวิชาการสื่อสารการทองเทีย่วและบนัเทงิ 

4. โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง 

5. โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

โครงการบริการทางวิชาการขางตน มหาวิทยาลัยไดใหการดูแลนักศกึษาอยางใกลชิดทั้งใน

ดานการควบคุมคุณภาพและผลสัมฤทธิใ์นการศึกษา 
 

จํานวนนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2547 - 2549 ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท  ดังปรากฏตามตารางดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  :  แสดงจํานวนรวมนักศกึษาทั้งปริญญาตร ี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

ปการศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
2547 2437 760 - 3197 
2548 2337 588 - 2925 
2549 2505 866 65 3435 

 

ที่มา : งานทะเบียนประวัตินกัศึกษา 
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การใหบริการวิชาการ 
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมี 4 รูปแบบ  คือ  การวิจัย  การเปนที่ปรึกษา  การ

เปนคณะกรรมการหรือวิทยากร  และการจัดฝกอบรมทางวิชาการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทํามาอยาง

ตอเนื่องถึงปจจุบัน  มีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ดังนี้ 
 

การวิจัย 
อาจารยของมหาวิทยาลัยไดผลิตงานวิจัย และผลิตตําราอยางตอเนือ่ง  นอกจากนีย้ังมี

บทความทางวิชาการทีพ่ิมพเผยแพรทั้งในวารสารรมพฤกษและวารสารอื่น ๆ  นอกจากนี้มหาวทิยาลัยยัง

ไดตระหนักถงึความสาํคัญในการสนับสนนุงบประมาณในการวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยและแหลงทุนจาก

ภายนอก  และมีนโยบายทีช่ัดเจนในการสงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยผลิตงานวิจัยและตํารา   

   
 การฝกอบรมทางวิชาการ 
 การจัดฝกอบรมนั้น  มหาวทิยาลัยมโีครงการฝกอบรมระยะสั้นหลายหลักสูตร  รวมทั้งจัดตั้ง

สถาบนัภาษาเพื่อจัดโปรแกรมอบรมหลักสตูรตาง ๆ ใหแกนักศึกษา  ขาราชการ  เจาหนาที่  พนักงาน

รัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไป  เชน  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตรการสอนภาษาจีน  เปนตน  ตลอดจน

มีโครงการฝกอบรมและการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการใชภาษาในดานตาง ๆ อีกดวย 

 
การเปนที่ปรึกษา 

 นอกจากจะบริการวิชาการในรูปแบบของการเผยแพรงานวจิัย  และการจัดฝกอบรมแลว

คณาจารยของมหาวทิยาลยัยังสามารถใหบริการวชิาการ  โดยเปนที่ปรึกษาใหกบัหนวยงานภายนอกทัง้

ภาครัฐและเอกชน  เชน  การเปนที่ปรึกษาในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม  การเปนที่ปรึกษาการ

พัฒนาระบบสารนิเทศของหองสมุดโรงเรียน  ทีป่รึกษาโครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในที่

ชุมชน  คณะทํางานเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของประเทศ  คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดทํา

นโยบายและแผนปฎิบัติการแมบทดายสทิธิมนุษยชน ฯลฯ  ซึ่งการเปนที่ปรึกษาและกรรมการเหลานี้เปน

ภารกิจทีน่ําความรูทางวิชาการไปใชเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติได 

 
การเปนวิทยากรรวมบรรยาย   
ผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัยหลายทานไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการ

ฝกอบรม/สัมมนา ตลอดจนเปนอาจารยพิเศษใหกับหนวยงานตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละป

มาโดยตลอด  ซึ่งเปนการใหบริการวิชาการแกสังคม  โดยวิธีการถายทอดความรู  ในรูปแบบของการ

เรียนการสอน  ตลอดจนการฝกอบรม/สัมมนาตาง ๆ 
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อาคารสถานที่ 
 มหาวิทยาลัยเกริกมีพื้นที่ทั้งหมด  68 ไร 3 งาน 81 ตารางวา  โดยแยกเปน 

เขตบางเขน  ถนนรามอนิทรา  กรุงเทพมหานคร  6 ไร ( 8.77 % ) มพีืน้ที่อาคาร 19,017.64  

ตารางเมตร ( 74.09 % ) 

อําเภอวังนอย  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 62 ไร 3 งาน 81 ตารางวา ( 91.23 % ) 

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนบนพื้นที่จํานวน 6 ไรที่เขตบางเขน  ถนนราม

อินทรา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ในการใชประโยชนดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 : แสดงพื้นที่ใชสอยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยัเกรกิ 

 

อาคาร พื้นที่ ( ตร.ม. ) รอยละ 

อาคาร 1 ( 4 ชั้น )  7,786.64 30.34 

อาคาร 2 ( 6 ชั้น )  5,548.00 21.61 

อาคาร 3 ( 5 ชั้น ) 5,483.00 21.36 

อาคาร 4 ( 4 ชั้น ) 200 0.78 

อาคาร พื้นที่ ( ตร.ม. ) รอยละ 

ลานจอดรถ ลานเอนกประสงคและบริเวณพักผอน 6,651.00 25.91 

รวม 25,668.64 100.00 
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