
ช่ือสถาบัน       มหาวิทยาลัยเกริก

ผูรับผิดชอบเอกสารขอมูลพ้ืนฐาน      สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกริก

ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

ผล ( แผน ) ผล ( แผน ) ผล ( แผน )

1.  จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนใน 3 กลุม คือ 3 กลุม คือ 3 กลุม คือ 

สถาบัน  ( โปรดระบุรายละเอยีด ) 1.  กลุมสาขามนุษยศาสตร 1.  กลุมสาขามนุษยศาสตร 1.  กลุมสาขามนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร และสังคมศาสตร และสังคมศาสตร

2.  กลุมสาขาบริหารธุรกิจ 2.  กลุมสาขาบริหารธุรกิจ 2.  กลุมสาขาบริหารธุรกิจ

2.  จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน

      2.1   จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปด 14 หลักสูตร คือ 15 หลักสูตร คือ 17 หลักสูตร คือ 

               สอนระดับปริญญาตรี 1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสาร เพื่อการส่ือสาร เพื่อการส่ือสาร

2.  สาขาวิชาสังคม 2.  สาขาวิชาสังคม 2.  สาขาวิชาสังคม

สงเคราะหศาสตรและ สงเคราะหศาสตรและ สงเคราะหศาสตรและ

สวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม สวัสดิการสังคม

3.  สาขาวิชาการจัดการ 3.  สาขาวิชาการจัดการ 3.  สาขาวิชาการจัดการ

4.  สาขาวิชารัฐศาสตร 4.  สาขาวิชารัฐศาสตร 4.  สาขาวิชารัฐศาสตร

5.  สาขาวิชาภาษาจีน 5.  สาขาวิชาภาษาจีน 5.  สาขาวิชาภาษาจีน

6.  สาขาวิชาการบัญชี 6.  สาขาวิชาการบัญชี 6.  สาขาวิชาการบัญชี 

7.  สาขาวิชาการเงินและการ 7.  สาขาวิชาการเงินและ 7.  สาขาวิชาการเงินและ

ธนาคาร การธนาคาร การธนาคาร

8  สาขาวิชาการตลาด 8  สาขาวิชาการตลาด 8  สาขาวิชาการตลาด

9.  สาขาวิชาการจัดการ 9.  สาขาวิชาการจัดการ 9.  สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรมนุษย

10.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 10.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 10.  สาขาวิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจ ธุรกิจ สารสนเทศและการจัดการ

11.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 11.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 11.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร

12. สาขาวิชาการโฆษณา 12. สาขาวิชาการโฆษณา ธุรกิจ

และการประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธ 12. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

     ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง

................................ อธิการบดี / ผูแทน

วันที่....../................./..........

แบบกรอกขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายนอก

ปการศึกษา



ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

ผล ( แผน ) ผล ( แผน ) ผล ( แผน )

13. สาขาวิชาการส่ือสาร 13. สาขาวิชาการส่ือสาร 13. สาขาวิชาการโฆษณา

มวลชน มวลชน และการประชาสัมพันธ

14.  สาขาวิชานิติศาสตร 14.  สาขาวิชาการส่ือสาร 14. สาขาวิชาส่ือสารมวล

การเมืองบูรณาการ ชน

15.  สาขาวิชานิติศาสตร 15.  สาขาวิชาการส่ือสาร

การเมืองบูรณาการ

16.  สาขาวิชาการส่ือสาร

การทองเที่ยวและบันเทิง

17.  สาขาวิชานิติศาสตร

      2.2   จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปด 6 หลักสูตร คือ 6 หลักสูตร คือ 6 หลักสูตร คือ 

               สอนระดับปริญญาโท 1.  หลักสูตรนิเทศศาสตร 1.  หลักสูตรนิเทศศาสตร 1.  หลักสูตรนิเทศศาสตร

มหาบัณฑิต ( การบริหาร มหาบัณฑิต ( การบริหาร มหาบัณฑิต ( การบริหาร

การส่ือสาร) การส่ือสาร) การส่ือสาร)

2.  หลักสูตรรัฐประศาสน 2.  หลักสูตรรัฐประศาสน 2.  หลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตรมหาบัณฑิต ศาสตรมหาบัณฑิต

3.  หลักสูตรนิติศาสตรมหา 3.  หลักสูตรนิติศาสตรมหา 3.  หลักสูตรนิติศาสตรมหา

บัณฑิต  ( กฏหมายธุรกิจ ) บัณฑิต  ( กฏหมายธุรกิจ ) บัณฑิต  ( กฏหมายธุรกิจ )

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตร 4.  หลักสูตรวิทยาศาสตร 4.  หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต  ( จิตวิทยา มหาบัณฑิต  ( จิตวิทยา มหาบัณฑิต  

อุตสหกรรมและองคการ ) อุตสหกรรมและองคการ ) 5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต

มหาบัณฑิต มหาบัณฑิต 6.  หลักสูตรศิลปศาสตร

6.  หลักสูตรศิลปศาสตร 6.  หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต

มหาบัณฑิต มหาบัณฑิต ( การบริหารองคการ )

( การบริหารองคการ ) ( การบริหารองคการ ) ( การบริหารงานยุติธรรม )

( การบริหารงานยุติธรรม ) ( การบริหารงานยุติธรรม ) ( นโยบายและการจัดการ

( นโยบายและการจัดการ ( นโยบายและการจัดการ ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม )

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ) ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม )

     ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง

................................ อธิการบดี / ผูแทน

วันที่....../................./..........

ปการศึกษา



ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

ผล ( แผน ) ผล ( แผน ) ผล ( แผน )

       2.3   จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปด _ _ 2  หลักสูตร  คือ

                สอนระดับปริญญาเอก 1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต

2  หลักสูตรรัฐประศาสน -

              ศาสตรดุษฎีบัณฑิต

       2.4   จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตาม 20 21 25

                เกณฑสกอ.

3.   จํานวนอาจารยประจํา 170 179 165

4.   วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา ( ให

นับรวมอาจารยประจําตามขอ 3 )

       4.1   ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 30 34 37

       4.2   ปริญญาโทหรือเทียบเทา 123 130 125

       4.3   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 17 15 3

       4.4   ตํ่ากวาปริญญาตรี _ _ _

5.   ตํ่าแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา

       5.1   ศาสตราจารย 3 4 2

       5.2   รองศาสตราจารย 16 16 16

       5.3   ผูชวยศาสตราจารย 24 25 19

       5.4   อาจารย 127 134 128

6.    จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

       6.1   ระดับปริญญาตรี

               6 .1.1   ภาคปกติ 1,870 1,774 1,540

               6 .1.2   ภาคพิเศษ 567 563 965

       6.2   ระดับปริญญาโท

               6 .2.1   ภาคปกติ 550 451 220

               6 .2.2   ภาคพิเศษ 210 137 646

       6.3   ระดับปริญญาเอก _ _ _

               6 .3.1   ภาคปกติ _ _ _

              6 .3.2   ภาคพิเศษ _ _ 65

     ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง

................................ อธิการบดี / ผูแทน

วันที่....../................./..........

ปการศึกษา



ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

ผล ( แผน ) ผล ( แผน ) ผล ( แผน )

7.   บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด

      7.1   ระดับปริญญาตรี

              7 .1.1   ภาคปกติ 653 442 350

              7 .1.2   ภาคพิเศษ 166 168 163

      7.2   ระดับปริญญาโท

              7 .2.1   ภาคปกติ 89 145 127

              7 .2.2   ภาคพิเศษ 96 114 168

      7.3   ระดับปริญญาเอก

              7 .3.1   ภาคปกติ _ _ _

             7 .3.2   ภาคพิเศษ _ _ _

8.  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน 11 146 159

ทํา และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

9.  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํา 7 112 128

งานตรงตามสาขาที่สําเร็จการศึกษา

10.  รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเร่ิมตน 96.58% 100%

เปนไปตามเกณฑ กพ.

11.  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการ 3 16 27

ศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองใน

ดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ

รางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับ

คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ / นานาชาติ

 ในรอบ 3 ปที่ผานมา

12.  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการ _ 4 5

ของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา

13.  จํานวนวิยานิพนธทั้งหมด

       13.1   วิทยานิพนธระดับปริญญาโท - 56 15

       13.2   วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก _ _ _

     ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง

................................ อธิการบดี / ผูแทน

วันที่....../................./..........

ปการศึกษา



ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

ผล ( แผน ) ผล ( แผน ) ผล ( แผน )

14. จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร

      14.1   บทความจากวิทยานิพนธระดับ _ 2 4

                 ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร

      14.2   บทความจากวิทยานิพนธระดับ _ _ _

                 ปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร

15. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตี 20 7 28

เผยแพรและ / หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ

16. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 560,000 152,500 752,500

สรางสรรคของสถาบัน

17.  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสราง 5,185,000 1,165,000 4,090,000

สรรคจากภายนอกสถาบัน

18.  จํานวนอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัย 15 5 30

หรืองานสรางสรรค

19.  จํานวนอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัย 9 3 20

หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

20.  จํานวนอาจารยประจําที่รับทุนทําวิจัย 6 2 10

หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

21.  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง _ - -

( citation ) ใน refereed journal หรือในฐาน

ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

22.  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค _ _ _

ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่

ผานมา

23.  จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชา 28 39 70

การและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

ของสังคมชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ

     ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง

................................ อธิการบดี / ผูแทน

วันที่....../................./..........

ปการศึกษา



ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

ผล ( แผน ) ผล ( แผน ) ผล ( แผน )

24.  จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน 21 16 38

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

25.  คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการ 68,618 179,854 6,398,046.70

บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม

26.  จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ _ _ _

วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

27.  รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชา _ _ _

การและวิชาชีพในนามสถาบัน

28.  จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 57 73 153

 และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรม

29.  คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 51,580.08 432,602 2,454,514

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ   ศิลป

วัฒนธรรม

30.  สินทรัพยถาวร 344,926,170.05 359,349,477.29 391,776,739.69

31.  คาใชจายม้ังหมด 157,647,767.66 172,836,786.59 143,805,844.11

32.  งบดําเนินการทั้งหมด 159,504,166.98 186,579,559.92 153,911,283.63

33.  เงินเหลือจายสุทธิ 1,856,399.32 13,742,773.33 10,105,439.63

34.  เงินรายรับทั้งหมด _ _ _

35.  งบประมาณสําหรับการพัฒนา - 1,557,952 2,787,819

คณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ

36.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ 65 83 100

ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ

     ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง

................................ อธิการบดี / ผูแทน

วันที่....../................./..........

ปการศึกษา



ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว ปที่ประเมินครั้งที่แลว

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549

ผล ( แผน ) ผล ( แผน ) ผล ( แผน )

37.  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุม 62 63 76

วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ

38.  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 120 114 117

ทั้งหมด

39.  จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม / 1,635 2,234 2,043

โครงการพัฒนานักศึกษา

40.  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 17,788,611.78 17,504,002.86 23,773,668.65

คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษา

41.  คา FTES ระดับปริญญาตรี 1,680.94 1,530.81 2,088.19

42.  คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก 795.83 927.45 781.43

( หลังจากที่ปรับคาแลว )

     ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง

................................ อธิการบดี / ผูแทน

วันที่....../................./..........

ปการศึกษา


