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มหาวิทยาลัยเกริกหวังเปนอยางยิ่งวา   รายงานการประเมินตนเอง  มหาวิทยาลัยเกริก  

ประจําปการศึกษา  2551  สามารถแสดงสถานภาพปจจุบัน  และแนวทางพัฒนาตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย   ซึ่งเปนขอมูลสําคัญอยางยิ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย   ศิษยปจจุบัน   ศิษยเกา   ผูปกครอง  ผูใช

บัณฑิต  บุคคลภายนอก  และชุมชน  ที่มีสวนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดวยดีเสมอมา

( ดร.เบญจา  มังคละพฤกษ )
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการประเมินผลตนเอง  ประจําปการศึกษา 2551

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริกไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาอยาง

ตอเนื่อง การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย    คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและ

หนวยงานสนับสนุนตางๆ  โดยไดพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยตามองคประกอบ  และตัว

บงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

รายงานการประเมินผลตนเองฉบับนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  

และเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวบงชี้คุณภาพในดานตางๆ  ในระดับคณะวิชา

และมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา  ซึ่ง

รายงานการประเมินผลตนเองฉบับนี้เปนการสรุปผลในภาพรวมจากการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2551

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ประกอบดวย 3 สวน  คือ ขอมูลทั่วไป  รายงานผลการดําเนินงานตาม

องคประกอบคุณภาพ  สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา   โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกริกไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่  อาคาร  ก  ถ. ราชดําเนินเนิน  กรุงเทพฯ

เมื่อปพ.ศ. 2495   โดยอาจารยดร.เกริก  มังคละพฤกษ  ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง  “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ”   

โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษเปนสําคัญ  ในป พ.ศ. 2504  ไดเริ่มจัดหลักสูตรการ

เรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ   ซึ่งกําหนดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ. 5      ( ม.8 )  เขา

ศึกษาตอในหลักสูตร  3  ป  ( Diploma )    ในป พ.ศ. 2507  ไดเริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง  โดยรับนักเรียน

ที่จบ  ม.ศ. 3  ( ในปจจุบันเรียกวา ม.3 )   เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา  หลังจากนั้นอีก 1 ป   ไดยาย

สถานที่ตั้งไปดําเนินการในบริเวณที่กวางขวางขึ้นในเขตตําบลปากน้ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ     

และไดใชชื่อใหมวา “ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย “  ในป พ.ศ. 2509 

เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนในป พ.ศ.2512 ไดอนุญาต 

ใหภาคเอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได  ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน

ขึ้นและไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา  โดยแยกการบริหารออกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย



เดิมมาใชชื่อใหมวา  “วิทยาลัยเกริก”    เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2513   นับเปนวิทยาลัยเอกชนรุนแรก

ของประเทศไทย

อยางไรก็ดีวิทยาลัยเกริกไดเปดดําเนินการสอนหลักสูตรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ทั้งในระดับปริญญา

ตรีและปริญญาโท  และนับวาเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแหงแรกของประเทศไทย  ที่ไดรับอนุญาต

จากทบวงมหาวิทยาลัย  ใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527  โดยมุงเนนเปนพิเศษที่

การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต  ดังนั้นในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530  วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาต

จากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เปน  “ สถาบัน”   มีชื่อวา  สถาบันเทคโนโลยีสังคม

(เกริก) โดยมีความมุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนสถาบันใหกาวหนา เพื่อตอบสนองตอความตองการใหม ๆ ของ

สังคม  ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ยุคโลกไรพรมแดน  โดยวิธีปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหม ๆ อยูเสมอ      และดวยความมุงมั่นดังกลาว     สถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก ) จึงไดรับ

อนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2538  

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญาการศึกษาวา  “ ความรูทําใหองอาจ ” ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่สืบ

สานเจตนารมณของ  ดร.เกริก   มังคละพฤกษ  ผูกอต้ังสถาบันการศึกษา   โดยยึดมั่นตามแนวทางคําสั่งสอน

ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   คือ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   ซึ่งแปลวา   ถึงพรอมดวยความรูดีและการ

ประพฤติดี    ซึ่ง ดร.เกริก มังคละพฤกษไดใหความหมายวา    “ ความรูทําใหองอาจ ”

มหาวิทยาลัย ฯ  ไดใชปรัชญาดังกลาวเปนแนวทางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช

สังคม   และในการประสาท “ ความรู ”  ที่จะกอใหเกิด  “ ความองอาจ ” นั้น   มหาวิทยาลัย ฯ  ไดเนนความรู

ที่สําคัญ  6  ประการคือ

1. ความรูใน  “ สมบัติผูดี ”  และในการประพฤติตนเปนพลเมืองดีของชาติ

2. ความรูในภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจําชาติ   และสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง

3. ความรูแตกฉานในวิชาชีพซึ่งไดเลือกศึกษา

4. ความรูในภาษาตางประเทศ   สามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. ความรูและความสํานึกในประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติศาสตรไทย

6. ความรูในการรอบรูเรื่องตาง ๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับโลกและสังคมอันเปนแนวทางนําไปสูการใช

ปญญาพิจารณาสิ่งตาง ๆ  อยางมีเหตุผล

นอกจากความรูสําคัญดังกลาวแลว   มหาวิทยาลัย ฯ  ยังมุงสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี

ความคิด   มีคุณธรรมและจริยธรรม   นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม   คุณธรรมที่ทําให

เกิดความองอาจ   และความภาคภูมิใจ   กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  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
มหาวิทยาลัยเกริก    ปการศึกษา 2551  มีดังนี้  

องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ

มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานที่ดีและสอดคลองกับ

แผนพัฒนาอุดมศึกษาแหงชาติ   รวมถึงมีผลการดําเนินงานตามแผนบรรลุเปาหมายอยูในระดับดี  

นอกจากนี้ผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานมีการทบทวนและติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนอยูเสมอ



องคประกอบที่  2   การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีระบบ / กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

และมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ   จากการสํารวจขอมูล

หลังจบการศึกษา  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป รอยละ  80.13  

และบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  รอยละ 99.45   

องคประกอบที่  3      กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการใหแกนักศึกษา  มีการ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

องคประกอบที่  4      การวิจัย
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําใหมีผลงานวิจัยโดยมีแหลงเงิน

ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน   โดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราเปนหนวยงานกลาง

ในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยอยางครบวงจร   โดยมีการกําหนดแผนงานวิจัยไวอยางเปน

รูปธรรม  ทั้งนี้ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยไดเพิ่มงบประมาณในการสงเสริมงานวิจัยสําหรับอาจารย

และเจาหนาที่ที่สนใจ 

องคประกอบที่  5     การบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยมีแผนงานบริการวิชาการและมีการจัดงบประมาณสนับสนุนจัดทําโครงการ

อยางตอเนื่อง   รวมถึงใหความสําคัญกับการประเมินผลการดําเนินงานและมีการประเมินโครงการครบทุก

โครงการ  และมีการนําผลการประเมินไปปรับใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการทํางาน

องคประกอบที่  6      การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการดาน

ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหคณะวิชาจัดกิจกรรมดานศิลปวัมนธรรมตามที่เห็นสมควร   

โดยมีโครงการและกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีและโอกาสตาง ๆ โดย

เนนการมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษาในทุกกิจกรรม  เชน งานแหเทียนพรรษา  งานวันสงกรานต  

งานวันลอยกระทง  งานทําบุญปใหม  เปนตน

องคประกอบที่  7      การบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล  มีการบริหารจัดการที่ดี  มีการใชหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน  มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนที่ดี   บุคลากรสามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆและสามารถ

ตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน   โดยในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยมีการประชุมผูบริหารอยาง

สม่ําเสมอ   โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง  รวมถึงมีการสงเสริมบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาและสนับสนุนให

มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น



องคประกอบที่  8      การเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณภายในใชหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานโดยมติความเห็นชอบของผูบริหารและบุคลากรในแตละหนวยงาน     ในสวนของเงินทดรองจายมีการ

ใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุมเงินทดรองอยางเปนระบบ   โดยฝายการเงินซึ่งเปนหนวยงาน

กลางของมหาวิทยาลัย  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและทุกขั้นตอน

องคประกอบที่  9      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกริกมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกป

การศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากร   และใหถือวาการประกันคุณภาพเปนอีกหนึ่ง

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญอยางเขมขนมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในแตละปการศึกษา

3) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ทั้งในดานวิชาการ งานวิจัย และงาน

บริการสังคมในรูปแบบตาง ๆ

2. มหาวิทยาลัยยังมีคณาจารยที่จบปริญญาเอกและอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

จํานวนนอยนอย     มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยในดานนี้อยางเปนรูปธรรม

3. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีการทําวิจัย  โดยกําหนดจํานวนเงิน

สนับสนุนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา   รวมถึงแหลงทุนและจํานวนเงินทุนในการทําวิจัยของหนวยงานภายนอก  

และใหเวลาอาจารยในการทําวิจัย   รวมถึงสรางบรรยากาศในการทําวิจัย  การสนับสนุนการเขียน

ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ เผยแพร

4. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และตลาดแรงงานใหมากขึ้น  เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของสังคม



บทที่ 1
ประวัติมหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก   ไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่อาคาร  ก.  ราชดําเนิน   เมื่อป พ.ศ.  

2495   โดยอาจารย ดร. เกริก   มังคละพฤกษ  ( พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521 )  ซึ่งเปนนักการศึกษาผูที่มี

ชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ    อาจารยเกริกไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา

จากวิทยาลัย  David & Elkins  สหรัฐอเมริกา   สําหรับจุดมุงหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะเริ่มแรก

นั้น   เพื่อดําเนินการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษแตเพียงอยางเดียว    เนื่องจากทานเปนผูมี

ความสามารถเปนพิเศษในดานภาษาอังกฤษ   ทั้งในดานการเรียนการสอนและประสบการณจากการ

ทํางาน   นับไดวาทานเปนคนไทยคนแรกที่นําการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหมซึ่งมุงเนนใหนักศึกษาไดมี

ความรูในหลักภาษาและสามารถใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ   สวนชื่อของสถาบัน ฯ  ตามที่

ทางการอนุญาตในขณะนั้นคือ  “ โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ ”  แตคนทั้งหลายรูจักชื่อโรงเรียนของทานใน

นามโรงเรียนอาจารยเกริกตลอดมา

ตอมาในป  พ.ศ. 2504   ทานไดเริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและ

การเลขานุการ   ซึ่งกําหนดรับนักเรียนที่จบ  มศ. 5 ( ม.8 )   เขาศึกษาตอในหลักสูตร  3  ป ( Diploma )  

ในป  พ.ศ. 2507   ทานไดเริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง   โดยรับนักเรียนที่จบ  ม.ศ.3  (  ในปจจุบันเรียกวา  

“ ม.3 ” )  เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา

ในป  พ.ศ.  2508   โรงเรียนภาษาและวิชาชีพไดยายไปดําเนินการที่  ตําบลปากน้ํา   อําเภอ

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

เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนในป พ.ศ. 2512  ได

อนุญาตใหภาคเอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได  ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้ง

วิทยาลัยเอกชนขึ้นและไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา  โดยแยกการบริหารออกจาก

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

วิทยาลัยเอกชนรุนแรกของประเทศไทย

อยางไรก็ดีวิทยาลัยเกริกไดเปดดําเนินการสอนหลักสูตรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ทั้งในระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  และนับวาเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแหงแรกของประเทศ

ไทย  ที่ไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย  ใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527  โดย

มุงเนนเปนพิเศษที่การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต  ดังนั้นในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530  วิทยาลัย

เกริกจึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก “ วิทยาลัย “ เปน “ สถาบัน “ มีชื่อวา  

สถาบันเทคโนโลยีสังคม   (เกริก )  โดยมีความมุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองใหกาวหนา  เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการใหม ๆ ของสังคม  ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ยุคโลกไรพรมแดน  โดย
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วิธีปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ อยูเสมอ   และดวยความมุงมั่นดังกลาว   สถาบันเทคโนโลยีสังคม   

( เกริก ) จึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “ มหาวิทยาลัย “  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
มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดตั้งองคกรบริหารงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัด

การศึกษาของประเทศดังนี้  ดานการจัดการศึกษาอันไดแก  คณะตาง ๆ 6 คณะ และหนึ่งวิทยาลัยมีสถานะ

เทียบเทาคณะ  ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  ดานการวิจัย  ดานการบริการทาง

วิชาการแกสังคม   และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  แสดงโดยแผนภูมิการแบงสวนงาน  ดังนี้

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
อธ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะนิติศาสตร

รองอธิการบดีฝายบริหาร

สํานักอธิการบดี

สํานกักิจการนักศึกษา

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
มหาวิทยาลัยเกริกจะมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรูความสามารถที่จะออกไปประกอบ

อาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ  รวมทั้งยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคมโดยรวม

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตร

และดานบริหารจัดการ

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5 ดาน ไดแก

1. ดานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย  มุงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

2. ดานสงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ

3. ดานใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและสังคม

4. ดานสงเสริม  เผยแพร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

5. ดานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งสมบูรณ
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เครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก ใชเครื่องหมายเปนรูปธรรมจักรทับอยูดานหนาคบเพลิง  ภายใน

ธรรมจักรมีรูปตนไมอยูตรงกลางกงลอ   ดานบนมีภาษาบาลี วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน และดานลางมีอักษร

ภาษาไทยวา ความรูทําใหองอาจ ภายใตขอบลางธรรมจักรมีอักษรภาษาไทยวา มหาวิทยาลัยเกริก และ

ภาษาอังกฤษวา  KRIRK   UNIVERSITY

ความหมายของเครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมจักร    หมายถึง  กงลอแหงความรู

คบเพลิง  หมายถึง  แสงสวางแหงปญญาและความรุงโรจน

ตนไม  หมายถึง  ความเติบใหญและความมั่นคงแข็งแรง

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรูและความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรของตน  รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม

2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสนใจในการทําวิจัย  ผลิตเอกสาร

ประกอบการสอนและตําราที่มีคุณภาพ  มีประโยชนตอการเรียนการสอน และเพิ่มพูนองคความรูแกสังคม

3.  เพื่อใหบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสอดคลอง

กับความตองการของสังคม

4. เพื่อสงเสริมฟนฟูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ใหบัณฑิตมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น

5. เพื่อการปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่และ 

อุปกรณการศึกษาใหทันสมัย  สามารถใชประโยชนเพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาไดมากยิ่งขึ้น

6. เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารที่มี

การกระจายอํานาจและความโปรงใส และเสริมสรางพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูความสามารถยิ่งขึ้น

7. เพื่อสรางกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การจัดการการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
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กลยุทธ
ภายใตวิสัยทัศน  พันธกิจ  และปจจัยดานสภาพแวดลอมตาง ๆ  มหาวิทยาลัยเกริกมีความมุงมั่น

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดวยการมุงเนนไปสูการเรงรัดพัฒนาในเชิงคุณภาพใหมากขึ้น  ตองมุงสราง

คานิยมใหมเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยหันมารวมมือรวมใจกัน  สรางมหาวิทยาลัยเกริกไปสู

มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพใหได  เพื่อนําไปสูความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน  ดวยความภาคภูมิใจ

ภายใตกลยุทธสวนรวมดังกลาว  ทางมหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดรายการกลยุทธที่สําคัญ 9 ดานที่

มหาวิทยาลัยจะเนนใหความสนใจเปนอยางยิ่งเพื่อนําไปใชเปนกรอบหรือแนวทางในการบริหารและการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

1. ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1 คณะตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหทันสมัย รวมทั้งการสรางหลักสูตร

ใหม ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพิจารณายกเลิกหลักสูตรหรือรายวิชาใน

หลักสูตรที่ลาสมัยแลว

1.2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยเนนความสําคัญของผูเรียน และฝกฝนใหผูเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

1.3 พัฒนาและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน การวัดผล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ

หนาที่ของผูสอน เพื่อใหผูสอนทราบจุดดอยและจุดเดนของตน ในดานทักษะการสอน เนื้อหาสาระวิชาที่

สอน และความสนใจของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

อยางแทจริง

1.4 สนับสนุนใหคณาจารยลาศึกษาเพิ่มเติมวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับความตองการของ

สาขาวิชา

2. ดานงานวิจัย เอกสารประกอบการสอนและการผลิตตําราเรียน
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยทํางานวิจัย  เพื่อยกวิทยฐานะ

ดานวิชาการและเพิ่มองคความรูแกสังคม

2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยจัดทําเอกสารประกอบการสอน

หรือตําราเรียน

2.3 สนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะทํา

การวิจัยและจัดทําตําราเรียน

2.4 สรางแรงจูงใจโดยการกําหนดหลักเกณฑที่จะเอื้อใหคณาจารยใหความสนใจตอการ

ทําวิจัยและผลิตเอกสารตํารา ทั้งในดานผลตอบแทนทางการเงินและเวลาที่ปลอดจากภาระการสอน
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3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนใหคณะตาง ๆ จัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการ  ทั้งในดาน

การฝกอบรมและการสัมมนาทางวิชาการ  ทั้งแบบใหเปลาและเก็บคาลงทะเบียน  ที่สอดคลองกับความ

ตองการของสังคม  ชุมชนและประเทศชาติ  

3.2 สนับสนุนใหคณาจารยที่มีความรูความสามารถของมหาวิทยาลัยไปเปนอาจารยที่

ปรึกษาหรือกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน รวมทั้งการไปเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ

ในระดับชาติ

3.3 สนับสนุนใหคณะตาง ๆ นําความรูและประสบการณจากบริการทางวิชาการมาใชใน

การเรียนการสอนและการวิจัย

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมใหคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํากิจกรรมที่จะชวยสงเสริมใหเกิด

ความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของทองถิ่น

และของชาติ

4.2 สงเสริมใหคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํากิจกรรมหรือโครงการที่จะ

สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในศาสนา คานิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม

4.3 สงเสริมใหจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลของชาติอื่น ๆ

5. ดานการปรับปรุงกายภาพ รวมทั้งอุปกรณการศึกษา
5.1 การปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหดูสวยงาม เปนระเบียบ เสริมสรางความรูสึก

ที่ดี และสรางความสุขใหแกนักศึกษา

5.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่และหองเรียน ใหทันสมัย สวยงาม สะดวกตอการใชและ

สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

5.3 ปรับปรุงและเพิ่มจํานวนอุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัย เพียงพอแกการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ

5.4 ปรับปรุงหองสมุดใหทันสมัยรวมทั้งจัดหาหนังสือ  วารสาร  สิ่งพิมพ  สื่อมัลติมีเดีย

ใหม ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนักศึกษา รวมทั้งการเรียนการสอนของสาขาวิชา

ตาง ๆ

6. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
6.1 จัดใหมีนโยบายและระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารในดานขอมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

6.2 ใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล และปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย

เปนปจจุบันอยูเสมอ
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6.3 ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางานภายในหนวยงานตาง ๆ ใหมีความชัดเจน 

เปนระบบและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น

6.4 จัดทําระบบงบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

6.5 จัดสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพื่อใหมีการระดมความคิดในการปรับปรุง

การบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.6 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูความสามารถ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

6.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการคัดเลือก 

การโยกยายหมุนเวียน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.8 จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมในการพัฒนาคณาจารย ทั้งในดานการสงบุคลากร

ไปศึกษาตอ ฝกอบรมดูงาน และการฝกอบรมโดยมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

6.9 จัดใหมีกิจกรรมรวมกันที่สามารถสงเสริมใหเกิดความรักในองคกร และความรัก

สามัคคีซึ่งกันและกัน

7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 ใหทุกหนวยงานจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน และจัดทําคูมือการประกัน

คุณภาพภายใน

7.2 ใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดใหมีการทํารายงานการตรวจ ติดตามการ

ประกันคุณภาพภายในของหนวยงานตาง ๆ เพื่อรายงานตอมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา

7.3 จัดใหมีการทํารายงานผลการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานตาง ๆ เสนอตอ

มหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง

7.4 ใหมีการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในปละครั้งเสนอตอมหาวิทยาลัย

8. ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 บรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนวิชาบังคับเรียนในทุกหลักสูตรและทุกคณะวิชา

8.2 จัดทําเอกสารเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใชประกอบการเรียนการสอน

8.3 จัดทําบอรดนิทรรศการและการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกเยาวชนและบุคคล

ทั่วไป

8.4 จัดกิจกรรมประกวดเรียงความและการแขงขันตอบปญหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

8.5 จัดทัศนศึกษาโครงการในพระราชดําริ หรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.6 ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางตอเนื่อง
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แนวทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธ
แผนดําเนินงานเชิงกลยุทธ  จะเปนแนวทางหรือขั้นตอนสําคัญ ๆ ที่ตองการ  เพื่อนําไปสู

วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก  แผนการดําเนินงานดังกลาว  ยังสามารถนํามาใชเปนกรอบและแนวทาง

ใหกับการวางแผนปฎิบัติการใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนกลยุทธไดอีกดวย  ดังนั้น  เพื่อประโยชน

ตอการวางแผนปฎิบัติการของแตละคณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย  จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานเชิงกล

ยุทธไวดังนี้

1. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

1)  แตละคณะทบทวนหลักสูตรที่ใชในปจจุบัน  เพื่อทําการปรับปรุงใหทันสมัยและสอดคลอง

กับความตองการของตลาด

2)  พัฒนาหลักสูตรใหม ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย

3)  สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย  มีทรัพยากรหองสมุดที่ไดมาตรฐาน

และมีระบบหองสมุดอิเล็คทรอนิคส

4)  สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน  รวมทั้งการปรับปรุงหองเรียน

ใหทันสมัยไดมาตรฐาน

5)  สรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

6)  สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง  เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น

7)  สรางและขยายความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจเอกชน  องคกรสาธารณประโยชนและ

สถาบัน/มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ

2.   แนวทางการสงเสริมงานวิจัยและงานผลิตเอกสารตํารา

1)  สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัยและการเขียนเอกสารตําราใหมี

โอกาสทํางานวิจัยและการเขียนตําราหรือเอกสารประกอบการสอนทางดานสังคมศาสตรประยุกตที่มี

คุณภาพ  โดยมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนอยางเพียงพอตามเปาหมายที่ต้ังไว

2)  ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับ  เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกอาจารยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  ในการผลิตงานวิจัยและการผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตํารา

3)  สนับสนุนใหมีการเขารวมสัมมนา/การประชุมทางวิชาการที่ เกี่ยวของทั้งในและ

ตางประเทศ

4)  สนับสนุนการเผยแพรและการประชาสัมพันธผลงานวิจัยและเอกสารตําราออกสูภายนอก

5)  สรางแรงจูงใจแกนักศึกษาระดับปริญญาโท  เพื่อใหผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับ

บัณฑิตศึกษา  เชน  มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพรในวารสารของมหาวิทยาลัย  และ

การใหรางวัลเปนสิ่งจูงใจ
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3.   แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการวิชาการ

1)  สงเสริมใหแตละคณะ/สํานัก  พัฒนางานดานการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องตาม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละคณะ/สาขา  เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรและการจัดฝกอบรมตาม

หลักสูตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามความตองการของสังคมอยางเปนระบบและตอเนื่อง

2)  จัดทําระเบียบขอบังคับหรือแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ  ทั้งนี้เพื่อใหการใหบริการ

วิชาการเปนไปในทิศทางเดียวกัน

4.   แนวทางการปรับโครงสรางองคกรและการบริหารงาน

1)  ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางานภายในหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและ

ความชัดเจนมากขึ้น  เชน  การปรับปรุงการแบงสวนงานในสํานักงานอธิการบดีและสํานักงานเลขานุการ

คณะและสํานัก  ตลอดจนปรับปรุงและจัดตั้งหนวยงานใหม  เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยใน

ทุก ๆ ดาน

2)  แกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  เชน  การจัดซื้อพัสดุ  

การถายเอกสาร  การจัดหองเรียนหองสอบ  และการซอมบํารุง  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว

และคลองตัว

3)  สรางระบบการโยกยายหมุนเวียนบุคลากร  เพื่อใหบุคลากรเรียนรูงานและมีประสบการณ

มากขึ้น  เชน  การโยกยายสับเปลี่ยนระหวางหัวหนางาน  หัวหนาฝาย  หัวหนาศูนยและผูอํานวยการสํานัก/

สถาบัน

4)  นําระบบการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมาใช ทั้งนี้เพื่อให

การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุตามแผนที่ตั้งไว

5)  กํากับดูแลและติดตามการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

แผนพัฒนาอยางจริงจัง  เพื่อใหการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ

วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  และเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

6)  จัดสัมมนาผูบริหารเพื่อเปดโอกาสใหมีการระดมความคิด  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณรวมกันในการปรับปรุงโครงสรางและการบริหารงานมหาวิทยาลัย

7)  ปรับปรุงลักษณะกายภาพของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีทางเขาออกดานถนน

รามอินทรา  อีกทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตอการเปนมหาวิทยาลัย  

เชน  หองอาหาร  ศูนยหนังสือ และการใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่จะขยายตัวในอนาคตตาม

ความตองการของตลาดและสังคม

5. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

1)  ประเมินคุณภาพภายในปละ 1 ครั้ง  หลังจากนั้นจะมีการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  

ภายในระยะเวลาของแผน
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2)  ประเมินการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษา  โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน

3)  ติดตามภาวะการหางานทํา  การนําความรูไปประยุกตใชกับงานของผูสําเร็จการศึกษา

6. แนวทางการสรางความเชื่อมั่น  ขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร

1)  เพิ่มพูนความรูแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายบริหารใหสามารถปฏิบัติงานใน

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2)  พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

3)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงทั้งทางดานการ

สรรหา  การคัดเลือก  การโยกยายหมุนเวียน  การพัฒนา  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4)  สรางขวัญ  กําลังใจ  และความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรทุกฝาย  ทุกระดับ  โดยจัดใหมีการ

ประชุมแถลงนโยบายของผูบริหาร เพื่อใหบุคลากรรวมมือรวมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งประชุม

ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจรวมกันอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

5)  ใหความมั่นคง  มีโอกาสที่จะเจริญกาวหนา มีบรรยากาศการทํางานที่ดีและภูมิใจที่เปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

6)  ปรับปรุงหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชนใหเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบ

7)  จัดใหมีกิจกรรมรวมกันที่สามารถสงเสริมใหเกิดความรักสามัคคีและคานิยมใหมที่พึง

ประสงคแกบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย

7.   แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ

1)  สํารวจและวิจัยทางการตลาด  เพื่อนําไปสูการวางแผนดานการตลาดของมหาวิทยาลัย  

และการสงเสริมการรับนักศึกษาไดตามกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

2)  พัฒนากลยุทธดานการตลาดและการสรางทีมงานดานการตลาดและการประชาสัมพันธ ที่มี

ประสิทธิภาพ  โดยเนนการแนะแนวทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย

3)  การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อโฆษณาตาง ๆ รวมทั้งจัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ที่เนนเปนการเฉพาะของแตละระดับการศึกษาและกลุมลูกคา

4)  จัดแนะแนวการศึกษา  หรือการสงเสริมการขายใหกับกลุมลูกคาเปาหมายทั้งในเขต

กรุงเทพ  เขตปริมณฑลและเขตภูมิภาค

5)  ใชกลยุทธการขายและการตลาดเชิงรุก  คือ  รวดเร็ว  ใกลชิด  เปนมิตร  ใหความสะดวก  

มีความรับผิดชอบและมีคุณภาพ  รวมทั้งการใหทุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ 

6)  กระตุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดจิตสํานึกที่จะตองรวมมือกันและเผยแพร

ประชาสัมพันธภาพลักษณและชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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8. แนวทางการใหบริการวิชาการแกสังคม

1)  เผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการที่ถูกตองและเปนประโยชนตอสังคม  เพื่อสรางความ

เขาใจแกสังคม  

2)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและสาธารณกุศลตาง ๆ 

3)  เสริมสรางความรูและทักษะที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคมใหกับ

นักศึกษา

9.   แนวทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม

1)  จัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

2)  จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรและเสริมสรางใหเห็นคุณคาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบาน

3)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4)  สนับสนุนใหการศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5)  สนับสนุนการเรียนการสอนจริยธรรม  โดยใหมีการบูรณาการจริยธรรมและคุณธรรมเขา

กับการเรียนการสอน  เพื่อใหบัณฑิตเปนคนดีและมีศีลธรรม
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

1. ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย    นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก 

2. พลเอกชาญ   บุญประเสริฐ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกริก 

3. รองศาสตราจารยสุพัฒน   ธีรเวชเจริญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก 

4. นายสายัณห    จันทรวิภาสวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

5. พลอากาศโทพุฑฒิ   มังคละพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

6. นายวิชัย    ธรรมชอบ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

7. รองศาสตราจารยระวิวรรณ   ศรีครามครัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

8. นายวีระศักดิ์     วงษสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

9. นางสุวรรณี   มังคละพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

10. รองศาสตราจารยปรีชา   ลิ่มไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

11. ดร. เบญจา   มังคละพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

12. นางสาวปยะฉัตร   มังคละพฤกษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

13. รองศาสตราจารย  ดร. มนูญ   พาหิระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

14. รองศาสตราจารย  ดร. กุณฑล    ศรีเสริมโภค กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก 
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ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

จํานวนอาจารยประจํา

ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกริกมีจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น  163  คน โดยมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก  จํานวน 34 คน  ปริญญาโท จํานวน  125 คน และปริญญาตรี  จํานวน 4 คน  ใน

จํานวนนี้มีตําแหนงทางวิชาการโดยเปนศาสตราจารย  จํานวน 2  คน   รองศาสตราจารย  จํานวน 16  คน  

และผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 16 คน   ดังตารางตอไปนี้   

แผนภูมิแสดงคุณวุฒิของอาจารยมหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
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การจัดการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาในระบบทวิภาค  มี 6 คณะวิชาและหนึ่งวิทยาลัย  ไดแก  

คณะบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะศิลปศาสตร  คณะนิติศาสตร  บัณฑิต

วิทยาลัย  และวิทยาลัยสื่อสารการเมือง  ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตาง ๆ ดังตอไปนี้

1) ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ป
(1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

(2) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

(3) สาขาวิชาการตลาด

(4) สาขาวิชาการบัญชี

(5) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

(7) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตร  ( ตอเนื่อง )
(1) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

(2) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

(3) สาขาวิชาการตลาด

(4) สาขาวิชาการบัญชี

(5) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

คณะเศรษฐศาสตร
(1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

(2) สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
 

คณะนิเทศศาสตร
(1) สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

(2) สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

(3) สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ

(4) สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
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 คณะศิลปศาสตร
(1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

(2) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม

(3) สาขาวิชาการจัดการ

(4) สาขาวิชารัฐศาสตร

(5) สาขาวิชาภาษาจีน

คณะนิติศาสตร
(1)  สาขาวิชานิติศาสตร

    

2) ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ประกอบดวย  4  กลุมวิชา  ไดแก

-  กลุมวิชาการจัดการทั่วไป

 -  กลุมวิชาการตลาด

 -  กลุมวิชาการเงิน

 -  กลุมวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(1)  สาขาวิชาการบริหารองคการ

(2) สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
(1) สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

(2) สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง

คณะนิติศาสตร
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(1)  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
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วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(1) สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

3) ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(1)  สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

โครงการบริการทางวิชาการ
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคคลที่ขาดโอกาสศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเมื่อครั้งอยูในวัยเรียน  

มหาวิทยาลัยจึงเปดโครงการศึกษาพิเศษภายใตชื่อ  “โครงการบริการทางวิชาการ ” ใหบุคคลเหลานี้ไดมี

โอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในระดับมหาวิทยาลัย  โดยศึกษาในวันเสาร – อาทิตย ที่วางเวนจากการ

ทํางาน  โครงการดังกลาวประกอบดวย  โครงการในระดับบัณฑิต   มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต  ไดแก

1. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

2. โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หรือโครงการพิเศษเพื่อนักบัญชีภาคสมทบ  มีระยะเวลา

ศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง

3. โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ , การ

โฆษณาและประชาสัมพันธ  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร – 

การสื่อสาร  และสาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง

4. โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

5. โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

6. โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

7. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

โครงการบริการทางวิชาการขางตน มหาวิทยาลัยไดใหการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดทั้งใน

ดานการควบคุมคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา
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จํานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2549 - 2551 ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท  ดังปรากฏตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1  :  แสดงจํานวนรวมนักศึกษาทั้งปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก

ปการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
2548 2,986 588 - 2,925

2549 2,786 866 65 3,435

2550 3,026 898 104 4028

2551 3,880 942 120 4,942

ที่มา : งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  ปการศึกษา  2551

การใหบริการวิชาการ
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมี 4 รูปแบบ  คือ  การวิจัย  การเปนที่ปรึกษา  การ

เปนคณะกรรมการหรือวิทยากร  และการจัดฝกอบรมทางวิชาการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทํามาอยาง

ตอเนื่องถึงปจจุบัน  มีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ดังนี้

1.  การวิจัย
อาจารยของมหาวิทยาลัยไดผลิตงานวิจัย และผลิตตําราอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ยังมี

บทความทางวิชาการที่พิมพเผยแพรทั้งในวารสารรมพฤกษและวารสารอื่น ๆ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตระหนัก

ถึงความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ทั้งจากมหาวิทยาลัยและแหลงทุนจากภายนอก  

และมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยและตํารา  

 2.  การฝกอบรมทางวิชาการ
การจัดฝกอบรมนั้น  มหาวิทยาลัยมีโครงการฝกอบรมระยะสั้นหลายหลักสูตร  รวมทั้งจัดตั้ง

สถาบันภาษาเพื่อจัดโปรแกรมอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหแกนักศึกษา  ขาราชการ  เจาหนาที่  พนักงาน

รัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไป  เชน  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตรการสอนภาษาจีน  เปนตน  ตลอดจนมี

โครงการฝกอบรมและการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการใชภาษาในดานตาง ๆ อีกดวย

3.  การเปนที่ปรึกษา
นอกจากจะบริการวิชาการในรูปแบบของการเผยแพรงานวิจัย  และการจัดฝกอบรมแลว

คณาจารยของมหาวิทยาลัยยังสามารถใหบริการวิชาการ  โดยเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  เชน  การเปนที่ปรึกษาในฐานะผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม  การเปนที่ปรึกษาการ
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พัฒนาระบบสารนิเทศของหองสมุดโรงเรียน  ที่ปรึกษาโครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในที่

ชุมชน  คณะทํางานเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของประเทศ  คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดทํา

นโยบายและแผนปฎิบัติการแมบทดานสิทธิมนุษยชน ฯลฯ  ซึ่งการเปนที่ปรึกษาและกรรมการเหลานี้เปน

ภารกิจที่นําความรูทางวิชาการไปใชเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติได

4.  การเปนวิทยากรรวมบรรยาย  

ผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัยหลายทานไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการ

ฝกอบรม/สัมมนา ตลอดจนเปนอาจารยพิเศษใหกับหนวยงานตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละป

มาโดยตลอด  ซึ่งเปนการใหบริการวิชาการแกสังคม  โดยวิธีการถายทอดความรู  ในรูปแบบของการเรียน

การสอน  ตลอดจนการฝกอบรม/สัมมนาตาง ๆ

อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเกริกมีพื้นที่ทั้งหมด  68 ไร 3 งาน 81 ตารางวา  โดยแยกเปน

เขตบางเขน  ถนนรามอินทรา  กรุงเทพมหานคร  6 ไร ( 8.77 % ) มีพื้นที่อาคาร 19,017.64  

ตารางเมตร ( 74.09 % )

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

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนบนพื้นที่จํานวน 6 ไรที่เขตบางเขน  ถนนราม

อินทรา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ในการใชประโยชนดังนี้

ตารางที่ 2 : แสดงพื้นที่ใชสอยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกริก

อาคาร พื้นที่ ( ตร.ม. ) รอยละ
อาคาร 1 ( 4 ชั้น ) 7,772 30.55

อาคาร 2 ( 6 ชั้น ) 3,749 14.74

อาคาร 3 ( 5 ชั้น ) 2,784 10.94

อาคาร 4 ( 4 ชั้น ) 718 2.82

อาคาร 5  ( 5 ชั้น ) 3,767 14.81

อาคาร พื้นที่ ( ตร.ม. ) รอยละ
ลานจอดรถ ลานเอนกประสงคและบริเวณพักผอน 6,651 26.14

รวม 25,441 100.00
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บทที่ 2
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก
เพื่อใหภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยเกริกจึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังนี้

1.  การควบคุมคุณภาพ  ( Quality  Control )   ระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

จะประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ    มีการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ  

ที่จะสงผลตอคุณภาพดังกลาว   เนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง  ( Self – regulation  system )  ในระดับ

บุคคล  คณะ  สํานัก  ศูนย  และมหาวิทยาลัย

2.  การตรวจสอบคุณภาพ  ( Quality  Auditing )  หมายถึง  การตรวจสอบในระดับ

มหาวิทยาลัย  คณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก  

เนนที่กระบวนการการประกันคุณภาพภายใน  ไดแก  การกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบการสนับสนุน

ชวยเหลือและหลักฐานตาง ๆ  วิธีการที่ใช  คือ  การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงานการสัมภาษณผูบริหาร  

อาจารย  ผูปฏิบัติงาน  นักศึกษา  และผูรับบริการ

ระบบการควบคุมคุณภาพ
( Quality  Control )

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
( Quality  Auditing )

ระบบประเมินคุณภาพ
( Quality  Assessment )

 พัฒนาการควบคุมการ

ปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพโดย

กําหนดนโยบาย  เกณฑ  

องคประกอบ  ตัวบงชี้

1. ปจจัยนําเขา

2. กระบวนการผลิต

3. ผลผลิต

4. ผลลัพธ

 พัฒนาระบบการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน  โดยตนเองและ

รายงานการดําเนินงานตาม

องคประกอบเกณฑตัวบงชี้  โดย

 จัดกระบวนการตรวจ สอบ

ภายใน  ตามองคประกอบเกณฑ

ตัวบงชี้

 การตรวจสอบการปฏิบัติ

จากองคกรภายนอก

 ตรวจสอบหลักฐานรายงาน

 พัฒนาระบบการประเมินผล

ภายในภายนอกมหาวิทยาลัย   

และสนับสนุนสงเสริมใหพัฒนา

คุณภาพจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย

 การประเมินคุณภาพภายใน

 การจัดทํากรอบการประเมิน

 เครื่องมือการประเมิน  นํา

ผลการประเมินมาพิจารณา

สนับสนุนสงเสริมใหมีการ

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
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3.  การประเมินคุณภาพ  ( Quality  Assessment )  หมายถึง  การประเมินคาระดับ

คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน  เชน  คุณภาพการจัดการศึกษา  คุณภาพของงานวิจัย  

คุณภาพของการสอน  เปนตน  โดยมีจุดเนนที่คณะและโปรแกรมวิชา  การประเมินจะใชวิธีการศึกษา

ตนเอง  ( Internal  peer  review )  และการใชตัวบงชี้พฤติกรรม  ( Performance  indicators )

มหาวิทยาลัยเกริกใชทฤษฎีระบบในการประกันคุณภาพการศึกษา    โดยนําปจจัยนําเขา       

( Input )   กระบวนการ   ( Process )   และผลผลิต  ( Output )  มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและ

กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลิตบัณฑิต  สําหรับมหาวิทยาลัย  สํานัก  

ศูนย  จะเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการ  เพื่อตอบสนอง

ความตองการความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลกระทบตอสังคม  ( Social  Impact )

9  องคประกอบของ สกอ.  และภารกิจของมหาวิทยาลัย

7  มาตรฐานของ สมศ.  

ปจจัยนําเขา
( Input )

 นักศึกษา

 อาจารย

 อาคาร
สถานที่

ฯลฯ

กระบวนการผลิต
( Process )

 ระบบบริหาร
จัดการ

 การจัดการเรียนรู

 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ฯลฯ

ผลผลิต
( Output )

 บัณฑิตมี
คุณภาพ

ผลลัพธ
( Outcome )

 มหาวิทยาลัย
ไดรับการ
ยอมรับจาก
สังคม

ฯลฯ

Input Process
Output

Outcome
Customer

Satisfaction
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สวนกลไกการดําเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการ

ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล ใหคําปรึกษาและสนับสนุน เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อน

ไปได  โดยมีกลไกที่สําคัญคือ

1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา / หนวยงานสนับสนุน

2) แผนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา

3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา / หนวยงานสนับสนุน

4) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา / หนวยงานสนับสนุน

5) รายงานการประเมินตนเอง

6) รายงานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

7) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของคณะวิชา / หนวยงาน

สนับสนุน

8) งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา / 

หนวยงานสนับสนุน
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บทที่  3
การประเมินตนเองตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย

องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

รายงานการประเมินตนเอง ( SAR )   ปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกริกจัดทําขึ้นเพื่อ

รายงานผลการดําเนินงานระหวาง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551  ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552   โดยยึดการ

ประเมินตาม 9 องคประกอบของ สกอ. รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3  จาก สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.)  โดยมีรายละเอียดของตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินตัวบงชี้ดังนี้

ตารางจํานวนองคประกอบและตัวบงชี้

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้

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
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องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ

ตัวบงชี้ 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  QA1101

2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานประจําปให

สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
 QA1102 - 1104

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมาย

ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  QA1105 – 1106

4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  QA1107 - 1109

5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและ

สภามหาวิทยาลัย
 QA1108 - 1109

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ

ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ ยุทธศาสตรและแผน 

พัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตอยางสม่ําเสมอ

 QA1110

7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุง

กลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  6 ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  6 ขอ  (ระดับ)

เปาหมายปนี้  6  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  6  ขอ  (ระดับ)
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :
1. มหาวิทยาลัยเกริกกําหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงค  เปน

ลายลักษณอักษรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและแผนการ

ดําเนินงานประจําประดับมหาวิทยาลัย   และแผนการดําเนินงานประจําปของหนวยงานตาง ๆ  ที่

สอดคลองกัน   มีความมุงมั่นในการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจหลักคือการเรียนการสอน   การวิจัย   

การบริการทางวิชาการ    และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    เพื ่อใหการดําเนินงานสอดคลองและบรรลุตาม

พันธกิจดังกลาว ไดกําหนดปรัชญา  ปณิธานและวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยไวเปนลายลักษณอักษร   ทั้งนี้โดยผานที่ประชุมผูบริหาร   และเผยแพรแกคณาจารย  

นักศึกษา บุคลากร และสาธารณชน  โดยแสดงไวในรายงานการประเมินตนเอง  ติดบอรดประชาสัมพันธ  

และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกริกไดวิเคราะหจุดออน   จุดแข็ง   โอกาส   และอุปสรรคตางๆ แลวนํามา

พัฒนาและกําหนดแผนยุทธศาสตรที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย   โดยมีความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  โดยคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมโดยมีการประชุมระดมความคิด   

ทั้งนี้ไดวางแผนใหสามารถมีการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว    

3. มหาวิทยาลัยเกริกมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน   และกําหนดเปาหมาย

ความสําเร็จของแตละตัวบงชี้   เพื่อชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานใหครบทุกภารกิจตามแผน

ยุทธศาสตร  

4. มหาวิทยาลัยเกริกไดกําหนดใหคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน  ประจําป   เพื่อใชในการดําเนินงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  โดยคํานึงถึงความ

สอดคลองกับแผนกลยุทธและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในทุกภารกิจ   มีการดําเนินการตามแผนทุก

ภารกิจ   ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีปจจัยอื่น ๆ มาเกี่ยวของจึงทําให

มีการปรับแผนการดําเนินงานและโครงการ  เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

5. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบ  การรายงานผลการดําเนินงาน  และการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน  ประจําปการศึกษา  2551   โดยมีรองอธิการบดี  

คณบดี  ผูอํานวยการ  เปนผูกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  การประเมินเปนรายตัวบงชี้  และนําเสนอตอ

ผูบริหารตามลําดับ  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

เปาหมายกับ ยุทธศาสตรและแผน พัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันและ

แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานไดอยาง

เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

2 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1101 ปรัชญา และปณิธาน  บอรดประชาสัมพันธปรัชญา  ปณิธาน ของคณะฯ รวมทั้งเว็บไซตมหาวิทยาลัย

เกริก (www.krirk.ac.th)

QA 1102 สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาหัวขอ “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกภายใตสภาวการณการ

แขงขันในอนาคต”

QA 1103 เอกสารการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และขอจํากัดของคณะบริหารธุรกิจ

QA 1104 รายงานการประชุมคณะบริหารธรุกิจ  คณะกรรมการบริหารคณะฯ และรายงานการประชุมสาขาวิชา

ตาง ๆ ที่ระบุถึงกระบวนการในการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานตาง ๆ ประจําปการศึกษา 

2551

QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 1106 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที่ 4  ระยะเวลา 5 ป ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555 )

QA 1107 เอกสารการขอเบิกงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนประจําปการศึกษา 2551

QA 1108 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะวิชา

QA 1109 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงชี้

QA 1110 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูบริหาร  ปการศึกษา 2551
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ตัวบงชี้ 1.2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

การคิดรอยละ คํานวณมาจาก

แผน
จํานวนตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติงานที่
บรรลุเปาหมาย

จํานวนตัวบงชี้
ของแผนปฏิบัติ 

งานทั้งหมด

รอยละของการ
บรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของ
การปฏิบัติงาน

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

แผนการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยเกริก

ประจําปการศึกษา 2551

50 54 92.59
QA 1105

QA 1109

QA 1201

รวมทุกประเด็น

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   90.5 ( รอยละ ) ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 92.59  ( รอยละ ) 

เปาหมายปนี้  85  (รอยละ) เปาหมายปตอไป : 85  ( รอยละ )

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :

มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวบงชี้ตามแผนการดําเนินงาน  ประจําปการศึกษา  2551  ซึ่งมีตัว

บงชี้จํานวน  54  ตัวบงชี้  มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรลุเปาหมาย  จํานวน  50  ตัวบงชี้  คิดเปนการบรรลุ

เปาหมายรอยละ

=  50  x100
 54

=  92.59

ดังนั้นรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของงานที่กําหนดใหดานผลผลิต   ผลการ

ประเมินตนเองครั้งนี้บรรลุเปาหมายรอยละ  92.59   ซึ่งเปนที่นาพอใจในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

จํานวนตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย

จํานวนตัวบงชี้ของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณทั้งหมด
x 100
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 1109 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงชี้

QA 1201 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานประจําคณะรับผิดชอบการดําเนินโครงการและประเมินโครงการ

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 1 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
คะแนน

การประเมิน 
องคประกอบที่ 1

ตัวบงชี้ที่ 1.1

ตัวบงชี้ที่ 1.2
6 ขอ  ( ระดับ )

85%

6  ขอ

92.59%

2

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 5/2  = 2.5
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จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานที่ดีที่สอดคลองกับ

แผนกลยุทธ  5  ปของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ   อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรมีการ

พิจารณาปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

เพื่อใหสามารถแขงขันและพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคม

ไดอยางภาคภูมิ

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  

โครงการในแตละแผนการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการกําหนด

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานใหเหมาะสม     และควรมีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน เพื่อวิเคราะหปรับปรุงแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง  และในปการศึกษาตอไปควรนําผลการ

ประเมินตาง ๆ เหลานี้มาพิจารณาในการเขียนแผนการดําเนินงานอยางจริงจัง
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องคประกอบที่  2   การเรียนการสอน

ตัวบงชี้ 2.1   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร


QA 1105

QA 2101 - 2107

2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน

แผนการผลิตบัณฑิต


QA 1105 – 1106

QA2104  QA2108

3 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและ

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทุกเรื่อง


QA 2107

QA 2109 – 2110

4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป

การศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่

ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา

 QA 2111 – 2112

5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตร

ประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร


QA 1110

QA 2101

QA 2113

6 หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ

มาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตร

ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
 QA 2114

7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท

เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวน

มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด


ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  6 ขอ  (ระดับ) ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   6 ขอ  (ระดับ)

เปาหมายปนี้  6  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  6 ขอ (ระดับ)
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :
1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน 

สกอ.  โดยผูบริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนกวางไกลในการวางนโยบายและเตรียมความ

พรอมในการเปดสอนหลักสูตรที่ทันสมัย   ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  และเปนหลักสูตรที่มี

ลักษณะโดดเดน  มีการจัดเตรียมความพรอมดานคณาจารยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชามีอุปกรณและแหลง

สนับสนุนการเรียนรู  ทั้งหนังสือและวารสารในสํานักหอสมุด  หองปฏิบัติการ  อาคารสถานที่  และวัสดุ

อุปกรณการศึกษาที่ทันสมัย   อีกทั้งมีการวางแผนการเตรียมการลวงหนาในการเปดหลักสูตรใหม ๆ  โดยป

การศึกษา 2551-2552  คณะนิเทศศาสตรไดเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร

นวัตกรรม   คณะศิลปศาสตรเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ (2 ปตอเนื่อง)  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอาชีพ 

(English Program)  เพิ่มเติม 

2.  ในการเปดหลักสูตรแตละหลักสูตร  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร

ในแผนการผลิตบัณฑิต  โดยกําหนดจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในแตละปการศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่

คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา  ซึ่งจะตองระบุไวในเลมหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติเปด

หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยและขอรับรองจาก สกอ.

3.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร / คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอันประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  เปนกรรมการในการ

ดําเนินการ  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิชา   กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติใช  เพื่อเสนอ สกอ. รับรองหลักสูตรตอไป

4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา และจัดทําแบบ สมอ.

07-02  ซึ่งเปนแบบขอมูลการดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจําภาคการศึกษา  โดยนําสงให 

สกอ. ภายใน 30 วันเมื่อสิ้นสุดทุก ๆ ภาคเรียน  อีกทั้งหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน   มหาวิทยาลัยจึงมุงเนนการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ตลอดจน ไดเพิ่มขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  

(ตามแบบฟอรมของ สกอ.)   จึงทําใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลในการตัดสินใจเพื่อดําเนินการหลักสูตรใหดี

ยิ่งขึ้น  เชน  ขอมูลรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา / รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา

และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป / รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ

5.  จากผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาในขอ 4  

มหาวิทยาลัยไดนําผลการวิเคราะหขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป  และปรับปรุงระบบและ
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กลไกการบริหารหลักสูตรเสมอมา  เชน  เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น    ปรับแผนการเรียนใน

รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทํา  และสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายใน  3  

ป   พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงความ

ตองการของตลาดแรงงาน

6.  หลักสูตรของทุกคณะวิชาที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของ 

สกอ.  และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็น

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ใน 4 ประเด็น คือ   

 การบริหารหลักสูตร  มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย  มี

หนาที่บริหารจัดการวิชาการ  ( Academic  Affair )  ตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร  การจัดทําหลักสูตร  จัดทํา

แผนรับนักศึกษา  พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค   ประเมินการใชหลักสูตร  การ

เปดการปดหลักสูตร

 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  ทุกคณะทุกหลักสูตรจัดทํารายการทรัพยากร

การเรียนการสอน  แยกเปนสถานที่และอุปกรณการสอน   แหลงทรัพยากรการเรียนรู  หนังสือ  ตํารา  

วารสาร  สื่ออิเล็คทรอนิกส  ฐานขอมูลตาง ๆ  งบประมาณ   พรอมทั้งจัดทําระเบียบขอปฏิบัติในการใช

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนจัดทําคูมือการใชทรัพยากรรวมกันโดยเนนประโยชนสูงสุด

 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  โดยมีคณะวิชาและหนวยงาน  เชน  

รองคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษา  สํานักกิจการนักศึกษา  ฝายบริการกองทุนเพื่อ

การศึกษาและอาชีพ  ฯลฯ   ทําหนาที่สนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา   รวมถึงดูแลนักศึกษาและงาน

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางใกลชิดและทั่วถึง

 ความตองการของตลาดแรงงานสังคมและความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต  

ดําเนินการโดยคณะ   ผลการสํารวจมหาวิทยาลัยจะนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในดานตาง  ๆ  เชน  ความรูทาง  

วิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  ความรูทางดานภาษาและคอมพิวเตอร  เปนตน

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ  6  ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 1106 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที่ 4  ระยะเวลา 5 ป ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555 )

QA 1110 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูบริหาร  ปการศึกษา 2551

QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2102 รายละเอียดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548    แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปด

และดําเนินการหลักสูตร    และแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ สกอ. (ใน

หนังสือ “มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ” ของสํานักมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศึกษา สกอ.)

QA 2103 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ / คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของคณะวิชา

QA 2104 หลักสูตรที่ผานการรับรองจาก สกอ.

QA 2105 ระเบียบการหลักสูตร

QA 2106 เอกสารแจงการเปด – ปดสาขาวิชาตาง ๆ 

QA 2107 เอกสารจากสํานักวิชาการ เพื่อเตรียมความพรอมใหคณะวิชา ดานการเปดและปรับปรุงหลักสูตร

QA 2108 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

QA 2109 จํานวนคุณวุฒิ  รายชื่ออาจารยประจําและอาจารยพิเศษของหลักสูตรตางๆ  

QA 2110 ขอมูลแสดงอุปกรณการเรียนการสอน

QA 2111 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

QA 2112 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและแบบสํารวจความพงึพอใจของนายจางและแบบสรุป ฯ

QA 2113 หลักสูตรของสาขาวิชาฉบับกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

QA 2114 เอกสาร สกอ. แจงรับรองการปรับปรุงหลักสูตร
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ตัวบงชี้ 2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

 การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
QA 2101

QA 2201 – 2203

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
QA 1108  QA 2201

QA 2204 - 2213

3 มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  QA 2214 – 2221

4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย

ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
QA 2101  QA 2205

QA 2222 - 2224

5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ

การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก

หลักสูตร


QA 2209

QA 2221

QA 2225

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพ

การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  QA 2226 – 2229

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

อยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
QA 2101  QA 2103

QA 2207  QA 2230

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 7  ขอ (ระดับ)  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ขอ (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  7  ขอ  (ขอ) เปาหมายปตอไป : 7 ขอ (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 

1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค

และเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก  5 ป  

โดยอาจารยผูสอนรายวิชาใดจะมีสวนรวมในการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและเนื้อหาวิชาของหลักสูตรให

ทันสมัย  จึงมีการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรในสาขาวิชาและการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ  อาจารยจึง

ไดรับความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา  มีการดําเนินการวิพากษ

หลักสูตร  โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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2.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัด

กิจกรรมในหลักสูตร  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การเรียนรูจากการทัศนศึกษา   การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจากประสบการณจริง  และการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  มีการจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  ดวยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลจึงไดจัดใหมีการสอนเสริมในหลายวิชา  เชน  วิชาคณิตศาสตร  วิชาการใชภาษาไทย  วิชา

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ  และที่สําคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  อันเห็นได

จากหลักสูตรฯ ของคณะตาง ๆ  ที่มีรายวิชาเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงตามความสนใจของนักศึกษา  

เชน  วิชาการฝกงาน  วิชาการฝกปฏิบัติภาคสนาม  และวิชาสหกิจศึกษา   จัดการเรียนใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  

ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ   นอกจากนี้การเรียนการสอนทุกสาขาวิชากําหนดใหนักศึกษาทํารายงานประกอบ

การศึกษาตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สําหรับวิชาสัมมนาอาจารยผูสอนจะใหนักศึกษาวางแผนและจัด

สัมมนาเอง ตั้งแตเริ่มตนจนจบโดยอาจารยจะคอยชี้แนะในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ  

3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร

โดยคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเองและผูเรียน  มีการใชเครือขายคอมพิวเตอร ( Internet )  เพื่อสืบคนขอมูลประกอบการศึกษาและ

ติดตอสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา   และนักศึกษากับนักศึกษา    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ 

E – mail  Webblog  Hi5  ฯลฯ    มีการใชฐานขอมูลสําเร็จรูป  ฐานขอมูลออนไลน  ในการสืบคน

สารสนเทศ  เชน  ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา  ตรวจสอบตารางเรียน  เปนตน   ไดใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการผลิต  ใชสื่ออิเล็คทรอนิกส  และการนําเสนอ  ( Presentation )  เชน  Microsoft  Word ,  

Excel  และ  Power Point     มีการใชเครื่อง  Visualizer , LCD  Projector    นอกจากนี้ยังมีการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   การใชนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะการเรียนการสอนใน

รูปแบบ  E – learning  ที่มหาวิทยาลัยกําลังอยูระหวางการพัฒนาระบบ

4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน  และหลากหลายที่จะตอบสนองตอความ

ตองการของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา  การจัดสอบ Pre – test เพื่อวัดพื้น

ความรูของนักศึกษากอนเริ่มชั้นเรียน   มีกิจกรรมกระตุนใหนักศึกษาใฝรู สงเสริมการแสวงหาความรู  มีการ

จัดประสบการณเรียนรูใหนักศึกษา  โดยใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเอง (Self Access)  สําหรับศึกษา

โปรแกรมสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ (Discovery Program)  และจัดใหนักศึกษาเรียนรูจากหองปฏิบัติการทาง

ภาษา  และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

5.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่

จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  การเรียนการสอนจัดใหมีการสอบยอยการให

นักศึกษาคนควาทํารายงานเดี่ยว / รายงานกลุม  จัดใหมีการสอบกลางภาคและปลายภาค  โดยขอสอบ
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และผลสอบทุกวิชาทุกหลักสูตรผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับมาตรฐานทาง

วิชาการ เพื่อใหผลการประเมินการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   รวมถึงมีการเรียนการสอนแบบ  

Research    Based  learning    โดยใหนักศึกษาทําวิจัยหรือคนควาคําตอบในประเด็นที่สนใจและมีแฟม

งานของตนเอง  โดยนักศึกษาตองทํางานและแกไขงานที่อาจารยมอบหมายอยางตอเนื่อง

6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกหลักสูตร  มีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในทุกรายวิชาทุกๆ ภาค

การศึกษา

7.  มหาวิทยาลัยเกริกจัดใหทุกคณะวิชามีการประมวลผลการประเมินและสงผลใหอาจารย

ผูสอน  เพื่อใหอาจารยนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน / ปรับปรุงการเรียนการสอน  และการสอบเพื่อ

พัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ  มหาวิทยาลัยจึงมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน

และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตรอีกทั้งมีการจัดการประชุมสาขาวิชา / ภาควิชาของแตละคณะ

อยูเสมอ    อาจารยประจําสาขาวิชา / ภาควิชาจึงไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอนและพัฒนาผูเรียนเสมอมา

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1108 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะวิชา

QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2103 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ / คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของคณะวิชา

QA 2201 เคาโครงการบรรยายและแผนการสอนของแตละสาขาวิชา

QA 2202 โครงการอบรมใหความรูอาจารยเรื่องการสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

QA 2203 เอกสารการเขารวมโครงการ “การเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”

QA 2204 ประมวลการเรียนการสอนวิชา (ระบุการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง) ของรายวิชาที่คณะศลิปศาสตรเปดสอน
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2205 โครงการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตรและวิชาภาษาไทยของภาควิชาศึกษาทั่วไป และสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษของภาควิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร

QA 2206 รายงานการประชุมอาจารยประจาํสาขาวิชา/ภาควิชา

QA 2207 คําอธิบายรายวิชาที่ระบุการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเนนผูเรียนเปนสําคัญ

QA 2208 เอกสารแสดงการมีอาจารยผูชวยสอนของสาขาวิชาการบัญชี

QA 2209 ตัวอยางรายงานประกอบการศึกษาวิชาสัมมนา / วิชาเฉพาะของสาขาวิชาตาง ๆ / วิชาโครงงานพเิศษ

QA 2210 ภาพถายการเรียนการสอนวิชาสัมมนา

QA 2211 แบบทดสอบกอนการเรียน   (Pre-Test)

QA 2212 เคาโครงการบรรยายของวิชา รศ.9105  ระบบเศรษฐกิจโลกและสังคม บรรยายโดย รศ.ดร.สมชาย  

ภคภาสนวิวัฒน  ที่เนนการจัดการเรียนการสอนแบบการมีสวนรวม (หลักสูตรระดับปริญญาเอก)

QA 2213 เคาโครงการบรรยายของวิชา รศ.8102  ปรัชญาและความคิดทางการเมือง บรรยายโดย ดร.ขจร  ฝาย

เทศ  ที่เนนวิธีการสอนที่ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (หลักสูตรระดับปริญญาโท)

QA 2214 สื่อการสอนโดย Power  Point

QA 2215 สารสนเทศดานสื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการเรียนการสอน

QA 2216 ภาพถายสารสนเทศดานสื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการเรียนการสอน

QA 2217 ระบบสืบคนขอมูลทางอินเทอรเนต็

QA 2218 www.nitisart-kru.spaces.live.com

QA 2219 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนรูปแบบที่ความยืดหยุนและหลากหลาย

QA 2220 LCD  projector  ที่หองเรียน   บันทึกการขอใชหอง Computer ตารางหอง

QA 2221 แบบประเมินผลการเรียนและผลการประเมินการสอน

QA 2222 การจัดสัมมนาในหลักสูตรและผลงานนักศึกษาที่ไดจากการปฏิบัติจริง

QA 2223 เอกสารแสดงการมีอาจารยผูชวยสอนของสาขาวิชาการบัญชี

QA 2224 แบบทดสอบกอนการเรียนการสอนเพื่อปรับการเรียนการสอนใหยืดหยุน

QA 2225 แบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย

QA 2226 ใบประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนฯ ประจําปการศึกษา 2551

QA 2227 ตัวอยางใบประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน

QA 2228 แฟมแบบการประเมินการสอนรายวิชาตางๆ โดยนักศึกษา

QA 2229 แบบการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการบัณฑิตวิทยาลัย

QA 2230 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวิชาการของคณะวิชา
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ตัวบงชี้ 2.3    มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน
มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชน

มาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
QA 2101 QA 2301

QA 2301 - 2304

2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ

ทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรู

ในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร
 QA 2305 – 2314

3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไม

กําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือ

หนวยงานภายนอก


QA 2306 - 2311

QA 2313 - 2315

4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน

ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร


QA 2221

QA 2316

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล

องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนทุกหลักสูตร


QA 2221

QA 2230

QA 2303

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  5   ขอ   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5  ขอ (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  5  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  5  ขอ   (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง
1.  ในปการศึกษา 2551  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  การเลี้ยงปลาสลิดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย

พิเศษเปนครั้งคราวใหนักศึกษาไดมีความรูและทักษะที่เพิ่มขึ้น อาทิ วิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากร

มนุษย การจัดทัศนศึกษา  ดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหนักศึกษา

3.  มีการจัดโครงการ  กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย

ความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก  เชน สถาบันนิติวิทยาศาสตรและสํานักงานรัฐสภา  ให

ความรวมมือกับสาขาวิชารัฐศาสตรในการจัดโครงการศึกษาดูงานทุกปการศึกษา  สํานักงานเขตตาง ๆ  ใน

กรุงเทพมหานครและชุมชนใหความรวมมือกับสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม  ใน

การจัดโครงการศึกษาดูงาน / ฝกปฏิบัติงานภาคสนาม  การศึกษาดูงานชุมชนทางดานเศรษฐกิจเพื่อ

ปลูกฝงแนวความคิดในดานความรูเทาทันความพอเพียงและการมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันในตนเอง  รวมถึง    

โครงการ  บริษัทเกริกจําลอง จํากัด  โดยความรวมมือของ Supplier จากหลากหลายบริษัท  เปนตน

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

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2103 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ / คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของคณะวิชา

QA 2221 แบบประเมินผลการเรียนและผลการประเมินการสอน

QA 2230 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวิชาการ ของคณะนิเทศศาสตร

QA 2301 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกริกที่ 2/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประจํามหาวิทยาลัยเกริก 

พ.ศ.2551

QA 2302 หนังสือเชิญเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ

QA 2303 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ / ผูเชี่ยวชาญ / อาจารยพิเศษ / วิทยากร จากภายนอก

QA 2304 ประวัติคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร

QA 2305 รายละเอียดโครงการ  บริษัทเกริกจําลอง จํากัด เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา

QA 2306 รูปถายกิจกรรมนักศึกษาดูงานและสัมภาษณเกษตรผูเลี้ยงปลาสลิดและฟงการบรรยายการเลี้ยงปลา

สลิดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง ที่ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

และโครงการคืนสูเหยาชาวเศรษฐศาสตร ประจําป 2551

QA 2307 รูปถายกิจกรรมนักศึกษารณรงคลดภาวะโลกรอนที่จังหวัดนครนายก

QA 2308 เอกสารรณรงคลดภาวะโลกรอน ซึ่งจัดทําโดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร

QA 2309 ผลการประเมินกิจกรรมนักศึกษาดูงานการผลิตปลาสลิดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ต.แพรกหนาม

แดง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

QA 2310 จดหมายตอบรับการเขาฝกงาน

QA 2311 หนังสือขออนุมัติศึกษาดูงาน นอกสถานที่  

QA 2312 ภาพถาย กิจกรรมฝกปฏิบัติการรณรงคหาเสียงในการเลือกตั้งของนักศึกษา

QA 2313 โครงการการศึกษาดูงาน  ณ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร  และอาคารรัฐสภา/โครงการศึกษาดงูานและ

เตรียมฝกปฏิบัติภาคสนามโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการของหนวยงานหรือองคกรภายนอก 

และโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา หนังสือขอชมสถานที่/

ของสงตัวนักศึกษาปฏิบัติงาน

QA 2314 กิจกรรมในหลักสูตร / กิจกรรมเสริมหลักสูตร

QA 2315 โครงการสัมมนาทางวิชาการตาง ๆ  

QA 2316 แบบประเมินผลการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก
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ตัวบงชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

การคิดรอยละ 

คณะวิชา
จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลา
เทียบเทา

จํานวนอาจารย
ประจําที่ปฏิบัติ 
งานจริง (คน)

นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน

คณะเศรษฐศาสตร 74 5 -40.80

คณะบริหารธุรกิจ 758.75 38 -20.13

คณะศิลปศาสตร 1,218.67 51 -4.44

คณะนิติศาสตร 361.22 8 80.6

คณะนิเทศศาสตร 788.7 32 -1.4

บัณฑิตวิทยาลัย 361.36 20 -27

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 249.31 5 99.45

QA 2401

QA 2402

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : -25.72 (รอยละ) ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 28.57 (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  80  (รอยละ) เปาหมายปตอไป :   80  (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกริก  มีคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนที่

เทียบเทา  ทั้งหมด  7  คณะ   โดยมีคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่มีจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด  ( คะแนน 3 )  

จํานวน  2  คณะ
=  2   X 100

  7
= 28.57%

จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ได  3  คะแนน
x 100

จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทั้งหมด
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

นอยกวารอยละ  80 รอยละ  80 - 99 รอยละ 100

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

1 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2401 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยเกริก
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ตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

ตออาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

วุฒิการศึกษาของ
อาจารยประจํา

จํานวน
อาจารยที่

ปฏิบัติงานจริง
(คน)

จํานวน
อาจารยลา

ศึกษาตอ (คน)

จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด
(คน)

รอยละของวุฒิ
การศึกษาของ
อาจารยตอ

อาจารยทั้งหมด 

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4 - 4 2.45
ปริญญาโทหรือเทียบเทา 121 4 125 76.69
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 34 0 34 20.86

รวม 159 4 163 100.00

QA 2402

QA 2501

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  20.71  และ  2.96 (รอยละ)   
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    20.86   และ  2.45   (รอยละ)   
เปาหมายปนี้ :  1. วุฒิปริญญาเอก รอยละ 25 และ

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา รอยละ  5

เปาหมายปตอไป :  1. วุฒิปริญญาเอก รอยละ 25 และ

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา รอยละ  5

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 

มหาวิทยาลัยเกริกมีคณาจารยที่มีความรูความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ  เพื่อ

ปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต   ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทาง

วิชาการและการพัฒนาองคความรู    จัดหาอาจารยที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาเปนอาจารยประจําหลักสูตรใน

สาขาวิชานั้นๆ  ใหมีความเหมาะสมตอพันธกิจและหลักสูตรที่เปดสอน  ซึ่งสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยมี

บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ในปการศึกษา 2551   โดยมีจํานวนอาจารย

ทั้งหมด 163 คน ( รวมอาจารยลาศึกษาตอ )  จําแนกเปนคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 34 คน  คุณวุฒิ

ปริญญาโทจํานวน 125 คน  และคุณวุฒิปริญญาตรี 4 คน   คิดเปนสัดสวน  วุฒิปริญญาเอก : วุฒิ

ปริญญาโท : วุฒิปริญญาตรี  = 34 : 125 : 4  เมื่อพิจารณาเปนรอยละของวุฒิการศึกษาของอาจารย

ประจําตออาจารยทั้งหมดพบวา   1.  วุฒิปริญญาเอกรอยละ  20.86

2.  วุฒิปริญญาโทรอยละ  76.69

3.  วุฒิปริญญาตรีรอยละ  2.45
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และเมื่อพิจารณาตามเกณฑการประเมินของ สกอ.  พบวา วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20 – 29   

และวุฒิปริญญาตรีนอยกวารอยละ 5     โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณาจารยไดศึกษาตอเพื่อใหมี

คุณวุฒิที่สูงขึ้น

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

วุฒิปริญญาเอกอยู ระหว าง

รอยละ 1 - 19    หรือ      

วุฒิปริญญาเอกอยู ระหว าง  

รอยละ 20-29    แต  
วุฒิปริญญาตรีมากกว า

รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยู ระหว างร อยละ

    20-29   และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเท ากับหรือน อยกว า

    ร อยละ 5 

หรือ
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว าหรือ

    เท ากับร อยละ 30  และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกว าร อยละ 5

1. วุฒิปริญญาเอกมากกว าหรือ

    เท ากับร อยละ 30   และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเท ากับหรือ 

    น อยกว ารอยละ 5

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

2 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยเกริก

QA 2501 ฐานขอมูล  รายชื่อ  และจํานวนอาจารยประจําไมรวมลาศึกษาตอ
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ตัวบงชี้ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย    ผูชวยศาสตราจารย   รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา

ตําแหนงวิชาการ

จํานวนอาจารย
ประจําที่

ปฏิบัติงานจริง
(คน)

จํานวน
อาจารยลา
ศึกษาตอ

(คน)

จํานวน
อาจารย
ทั้งหมด
(คน)

รอยละอาจารยที่มี
ตําแหนงวิชาการ
ตออาจารยประจํา

หมายเลข
เอกสาร
หลักฐาน

ศาสตราจารย 2 0 2 1.23
รองศาสตราจารย 16 0 16 9.82
ผูชวยศาสตราจารย 16 1 17 10.43
อาจารย 125 3 128 78.52
รวมทั้งหมด 159 4 163 100.00

QA 2402

QA 2501

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   19.53   และ  8.88  (รอยละ) 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 21.48   และ  11.05  (รอยละ)

เปาหมายปนี้ :  1. ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย    รวมรอยละ  40  และ

2. รองศาสตราจารย ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ  10 
เปาหมายปตอไป :  1. ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย    รวมรอยละ  40  และ

2. รองศาสตราจารย ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ  10 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
มหาวิทยาลัยเกริกสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อแสวงหาขอมูล

และพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  อยางตอเนื่อง   เพื่อนําไปใชประโยชนตอการเรียนการ

สอน  และนําผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพร   โดยอาจารยประจําสามารถขอทุนอุดหนุนวิจัยไดจากแหลง

ทุนอุดหนุนวิจัยภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน   ผลงานวิจัยของอาจารยประจําสามารถนําไปขอดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ  อันสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของอาจารยตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

ในปการศึกษา 2551    มีอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังนี้

- ตําแหนงศาสตราจารย   จํานวน 2 คน

- ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 16 คน

- ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 17 คน

คิดเปนสัดสวน  ศาสตราจารย :  รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย   = 2 : 16 : 17

เมื่อพิจารณาเปนรอยละของอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการตออาจารยทั้งหมด พบวา
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1. ตําแหนงศาสตราจารย รอยละ 1.23

2. ตําแหนงรองศาสตราจารย รอยละ 9.82

3. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ 10.43

และเมื่อพิจารณาตามเกณฑการประเมินของ สกอ.  พบวา  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย  และศาสตราจารย รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 39  ( เนื่องจากไดรอยละ 21.48 )    ซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหคณาจารยไดมีผลงานวิจัยและขอดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

     ผู ดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 

ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 39     

หรือ  ผูดํารงตําแหนงระดับ  ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 

40 – 59      แต   ผู ดํารงตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไปนอยกวา รอยละ 10         

     1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 

40 – 59 และ
     2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

เท ากับหรือมากกวารอยละ10   หรือ
     1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับร

อยละ 60   และ 

     2. ผูดํารงตําแหนงระดับ  รศ. ขึ้น

ไปนอยกวาร อยละ  10

     1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกันมากกวา หรือเทากับ 

รอยละ 60  และ 

     2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น

ไป เทากับหรือมากกวาร อยละ 10

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

1 ไมบรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยเกริก

QA 2501 ฐานขอมูล  รายชื่อ  และจํานวนอาจารยประจําไมรวมลาศึกษาตอ
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ตัวบงชี้ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย          

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลาย

ลักษณอักษร  QA 2701 – 2702

2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
QA 2101

QA 2703

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  QA 2703 - 2704

4 มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
QA 2101

QA 2705 - 2707

5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ

กระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  QA 2706 - 2708

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ขอ (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  5  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป : 5  ขอ (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
มหาวิทยาลัยเกริกมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย        

( Professional – Ethics ) โดยปฏิบัติตามระเบียบของ ก.พ. ระเบียบวิชาชีพของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณาจารย    โดยไดดําเนินการดังนี้

1.  มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  ไดแก  ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “จรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกริก”  และคณะวิชามี “คูมือปฏิบัติ

หนาที่ของบุคลากรระดับคณะวิชา ”  โดยคณาจารยไดยึดเปนแนวทางและถือปฏิบัติโดยเครงครัด

2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของทั้งคณาจารยและเจาหนาที่ประจํา   ไดปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ    โดยแตละคณะวิชาไดกําชับใหคณาจารยและเจาหนาที่ประจําปฏิบัติตามคูมือ

ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรและประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “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  เนื่องจากที่ผานมามหาวิทยาลัยยังไมเคยไดรับการรองเรียนหรือมี

อาจารยที่ประพฤติผิดตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  แตหากมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นในกรณีที่อาจารย

ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ทางมหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนและเสนอพิจารณา

ลงโทษ  มหาวิทยาลัยอาจลงโทษสถานเบาในกรณีที่มีความผิดเล็กนอย   และถาอาจารยมีความผิดทั้ง

จรรยาบรรณวิชาชีพและทางวินัย  มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยขึ้นมาเพื่อ

พิจารณาลงโทษตามกฎระเบียบตอไป  

5.  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพ  หากมีการรองทุกขมาที่คณะวิชาหรือผูบริหารระดับสูง  จะมีการดําเนินการสอบสวน

และตรวจสอบขอเท็จจริง  และมีการวากลาวตักเตือนในระดับคณะวิชา    อีกทั้งผูบริหารระดับสูงเปด

โอกาสใหมีการแจงการปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือการกระทําผิดจรรยาบรรณของอาจารยประจําของคณะ

วิชา  หรือแจงไดที่สายตรงอธิการบดีในเว็บไซดมหาวิทยาลัย  www.krirk.ac.th   ซึ่งแนวทางการปองกัน

และหาแนวทางแกไขปญหา   หากบุคลากรกระทําผิดจรรยาบรรณอยางมาก  จะมีคณะกรรมการสอบสวน

ที่มหาวิทยาลัยฯ แตงตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ดําเนินการสอบสวน   ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนจะมีกรรมการซึ่ง

เปนนักกฎหมายรวมอยูดวย  เพื่อพิจารณาบทลงโทษหรือดําเนินการตามกฎหมาย

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไม ครบ 3  ขอแรก

มีการดําเนินการ 

3 ข อแรก

มีการดําเนินการ

อย างน อย 4 ข อแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2701 ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง “จรรยาบรรณของคณาจารยมหาวิทยาลัยเกริก” ลงวันที่ 19 ธันวาคม 

2549

QA 2702 คูมือการปฏิบัติหนาของผูบริหารระดับคณะและคณาจารย

QA 2703 ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

QA 2704 คูมือปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรระดับคณะวชิา

QA 2705 ใบประเมินความดีความชอบประจําป

QA 2706 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการสอบสวนอธิการบดี หรือคณาจารย พ.ศ. 2548

QA 2707 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยบุคลากร พ.ศ. 2550

QA 2708 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th ) / “สายตรงอธิการบด”ี
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ตัวบงชี้ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน


QA 1105

QA 2101

QA 2801 – 2803

2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคน

พัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 
QA 2101  QA 2802

QA 2804 QA 2810

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษา 
QA 2805  QA 2808

QA 2811

4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

และเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ


QA 2809 – 2810

QA 2812 - 2813

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 
QA 2812

QA 2814

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   5 ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5  ขอ   (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  5  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :   5 ขอ  (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการวิจัย  และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยไดดําเนินการในหลายรูปแบบในปการศึกษา 

2551  ดังนี้

 สนับสนุนและสงเสริมอาจารยประจําเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนาเผยแพร

เกี่ยวกับการวิจัย  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน  ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอน  จัดทําเอกสารประกอบการสอนและแตงตํารา
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 เผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

 อนุญาตใหคณาจารยลาไปศึกษาคนควางานวิชาการ  และเก็บขอมูลเพื่อทําการ

วิจัยนอกสถานที่  ตลอดจนสนับสนุนใหเขารวมอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย  

ที่จัดโดยศูนยวิจัยและผลิตตําราของมหาวิทยาลัย ฯ

 มีการจัดประชุมในทุกระดับเพื่อกระตุนใหอาจารยคิดคนงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมดานการเรียนการสอน อาทิ ดาน e-learning

 มีผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญดานวิจัยมาใหคําแนะนํา  และชวยเพิ่มพูนทักษะใน

การทําวิจัยแกอาจารยประจําหลักสูตรอยูเสมอ  เชน  ศ. ดร. สมบัติ  จันทรวงศ  ผูที่ไดรับยกยองวาเปนเมธี

วิจัย  

2.  มหาวิทยาลัยเกริกมีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน  ในปการศึกษา 2551   อาทิเชน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารไดดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชนวัตกรรมใหม ๆ  

สําหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 – 3       ซึ่งเปดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาฐานะชั้นปที่ 

1 – 2  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกคณะ   เนนการฟง CD ภาษาอังกฤษจากสําเนียงของเจาของภาษา

เพื่อสรุปใจความสําคัญและทําการทดสอบ  และใชวิธีการสอนใหนักศึกษาเกิดทักษะทั้งดานการฟง  การ

พูด  การอาน  และการเขียน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ฯ ยังสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ  ในดาน

การเรียนการสอนของทุกสาขาวิชา  โดยเฉพาะการจัดทําเอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัย  การแตงตํารา  

การพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษา   เชน  การใชโปรแกรม Discovery ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และ

การใชคอมพิวเตอรสอนวิชาคอมพิวเตอรภาษาจีนเบื้องตน   

3.  มหาวิทยาลัยเกริกมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยมีทุนอุดหนุนการวิจัยแกอาจารย

ประจําจากแหลงทุนอุดหนุนวิจัยภายในทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและทุกวิจัยระดับคณะวิชา  เปนตน   

รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และนวัตกรรม

ทางการศึกษา

4.  ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกริกมีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและการ

สรางองคความรูใหมของอาจารยประจํา  ไดแก   1)  งานวิจัยเรื่อง “Enhancing Reading for 

International Communication and  Professions through Consciousness – Raising Instruction and 

Computer – Assisted Instruction among EFL Thai Students”  2) งานวิจัยเรื่อง “Enhancing 

Autonomous Learning for Higher Education Through Critical Reasoning Model”  3)  งานวิจัยเรื่อง 

“The Effcets of Conciousness Raising Instruction on EFL Learners Listening Achievement 

through Inovative Computer-Assisted Instruction”   4) งานวิจัยเรื่อง“The Effects of C-R Instruction 
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on EFL Listening Achievement through CAI”   โดย  ดร.อัมพร  เสงี่ยมวิบูล   และงานวิจัยเรื่อง 

“สมุทรสงคราม : วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยวิจัยและผลิตตํารา  

มหาวิทยาลัยเกริก  ไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนตีพิมพเผยแพร / และนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “ เกริก

วิชาการ ’2551 ”  มีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนรวมกับชุมชน  ณ  จังหวัดสมุทรสงคราม  

และตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน “วารสารรมพฤกษ”  มหาวิทยาลัยเกริก  นอกจากนี้มีการตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยอื่น ๆ  ของอาจารยประจําในวารสารในประเทศและตางประเทศ  และนําเสนอผลงานวิจัยอื่น ๆ  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งเปนการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษา

5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัยฯ   มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของอาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากศูนย

สงเสริมวิจัยและผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก    มีการสรางเครือขาย  การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ  อันนําไปสูการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 3  ข อแรก มีการดําเนินการ 3 – 4  ข อแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2801 รายงานการประชุมศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

QA 2802 โครงการพัฒนาดานวิชาการ

QA 2803 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการสนับสนุนทุนสงเสริมการวิจัย

QA 2804 เอกสารการอบรม สัมมนา  ดานการวิจัยที่จัดโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา  

และองคกรภายนอก

QA 2805 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2806 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการทําวิจัย  เชน  โครงการรวมระหวางคณะวิชากับศูนยวิจัย

QA 2807 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะฯจากการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

วิจัยและผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก (วารสาร “รมพฤกษ” ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 25 ฉบับ

ที่ 2 ก.พ.-พ.ค. 2550 ซึ่งพิมพเสร็จและเผยแพรในปการศึกษา 2551)

QA 2808 เอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนการวิจัย  และแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

QA 2809 จัดงานเสนอผลงานวิจัยรวมกับศนูยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

QA 2810 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การสรางผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ”           วันพุธที่ 

25 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอง 2102 อาคาร ดร.เกริก

QA 2811 งบประมาณประจําป 2551 ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

QA 2812 ผลงานการวิจัยของอาจารยประจําคณะวิชา

QA 2813 งานเกริกวิชาการ การนําเสนอความกาวหนาในการวิจัย

QA 2814 โครงการสงเสริมการสนับสนุนคณาจารยไปสัมมนางานวิจัยภายนอก
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ตัวบงชี้ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

การคิดรอยละ

จํานวน
ผูตอบแบบ 
สอบถาม

จํานวนบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา

(ไมนับรวมบัณฑิต  
ที่ศึกษาตอ)

จํานวนผูที่
ไดงานทํา

ภายใน 1 ป 

รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป  (3 เดือน)

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

453 499 363 80.13 QA 2901 - 2903

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  70.63  (รอยละ)  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 80.13 (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  70  (รอยละ) เปาหมายปตอไป : 75  (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
มหาวิทยาลัยเกริกไดเก็บขอมูลโดยใหบัณฑิตกรอกแบบสอบถามเพื่อสํารวจภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิต   ที่จะเขารับปริญญาบัตรประจําป 2551  ( ตามแบบฟอรมที่ สกอ. กําหนด ) พบวา บัณฑิต

ที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  จํานวน  363  คน    จํานวน

ผูตอบแบบสอบถาม  453  คน   ดังนั้นรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป 

=  363   x 100
    453

=  80.13 %

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา

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

รอยละ 1 - ร อยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกว าหรือเท ากับร อยละ 80

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2901 แผนภูมิสรุป จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานแลวของมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2550 

ซึ่งเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําป 2551 (สําเนาจากเว็บไซตของ สกอ.)

QA 2902 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2903 สรุปผลการสํารวจการหางานทาํของบัณฑิต ป 2551
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ตัวบงชี้ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

การคิดรอยละ  

จํานวนบัณฑิต
ที่สําเร็จ

การศึกษา

จํานวนบัณฑิตที่ได
งานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน

1 ป

จํานวนบัณฑิตที่
ไดรับเงินเดือน
เริ่มตนสูงกวา
เกณฑปกติ

รอยละของ
บัณฑิตที่ไดรับ

เงินเดือน
เริ่มตนสูงกวา
เกณฑปกติ

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

546 363 361 99.45
QA 2902 – 2903

QA 21001

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  98.51  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  99.45   (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  90    (รอยละ) เปาหมายปตอไป :  95   (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
มหาวิทยาลัยเกริกไดเก็บขอมูลโดยใหบัณฑิตกรอกแบบสอบถามเพื่อสํารวจภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิตที่จะเขารับปริญญาบัตร ประจําป 2551 ( ตามแบบฟอรมที่ สกอ. กําหนด ) จํานวนบัณฑิตที่

ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 361  คน   และจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา / มีรายไดประจําจากการ

ประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด  363  คน   ดังนั้น รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน

ไปตามเกณฑเทากับ   

=  361  x 100 
 363

=  99.45 %

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

(จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระทั้งหมดในปการศึกษานั้น)
x   100
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เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

รอยละ 1 - ร อยละ 74 

ไดรับเงินเดือนเท ากับ   หรือ
สูงกว าเกณฑ  กพ.

รอยละ 75 – รอยละ 99 

ไดรับเงินเดือนเท ากับ  หรือ
สูงกว าเกณฑ  กพ.

รอยละ 100 

 ได รับเงินเดือนเท ากับ  หรือ
สูงกว าเกณฑ  กพ.

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

2 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2902 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ประะจําปการศึกษา 2551

QA 2903 สรุปผลการสํารวจการหางานทาํของบัณฑิต ป 2551

QA 21001 ตาราง จํานวนและรอยละของบัณฑิต  และเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน  ของมหาวิทยาลัย  

ประจําปการศึกษา 2550  ซึ่งเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําป 2551  (สําเนาจากเว็บไซตของ 

สกอ.)
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ตัวบงชี้ 2.11   ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึง
พอใจ (เทียบจาก

คา 5 ระดับ)

ระดับความ
พึงพอใจ

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

   -  ดานความรู ความสามารถ

ทางวิชาการตามลักษณะใน

สาขานั้นๆ 

3.81

   -  ดานความรู ความสามารถ

พื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

3.89

   -  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณในวิชานั้นๆ 
4.11

3.94
QA 21101

QA 21102

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  3.86 (คะแนนเฉลี่ย)   
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 3.94 (คะแนนเฉลี่ย)  
เปาหมายปนี้  : 3.5  (คะแนนเฉลี่ย)

เปาหมายปตอไป :  3.5  (คะแนนเฉลี่ย)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
มหาวิทยาลัยเกริกไดสํารวจระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

โดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  ซึ่งพิจารณาจากระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและ

ผูใชบัณฑิตในคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิต  3  ดาน ( ดานความรู ความสามารถทางวิชาการตาม

ลักษณะในสาขานั้น ๆ     ดานความรู ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน     ดานคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชานั้น ๆ )   โดยใชคาระดับความพึงพอใจแบงเปน 5 ระดับ   ซึ่งพบวาระดับ

ความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.94
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เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน

เฉลี่ย  อยู ระหว าง 1 -2.49

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน

เฉลี่ย  อยู ระหว าง 2.50 – 3.49

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน

เฉลี่ย มากกว าหรือเท ากับ 3.50

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 21101 แบบสํารวจและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใช

บัณฑิตและประจําปการศึกษา 2551

QA 21102 แบบสอบถามสําหรับผูใชบัณฑิต ประจําป 2551
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ตัวบงชี้ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต

การคิดรอยละ

 

จํานวนนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับรางวัล

จํานวนนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาทุก

ระดับการศึกษา

รอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 
ปที่ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในทุกประเภทใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

26 7,190 0.36 QA 21201 - QA 21204

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  0.064   (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  0.36 (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  : 0.025  (รอยละ) เปาหมายปตอไป :  0.025  (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
มหาวิทยาลัยเกริกมีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและ

วัฒนธรรม   และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ     ในปการศึกษาปจจุบัน   จํานวน 26 คน  และ 

มีจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทุกระดับการศึกษา ( จํานวน

นักศึกษาปจจุบันและจํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา 2547 - 2551 รวม ) รวมทั้งหมด 7,190 คน  

ดังนั้น  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในทุกประเภทในระดับชาติหรือนานาชาต ิ เทากับ

          x 100    = 0.36

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ที่ ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
x  100 

190,7

26
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รายชื่อนักศึกษาปจจุบันที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ

1. นายยุทธนา  ทับบุญมี   

 ไดรับรางวัลเหรียญทองเทเบิลเทนนิส  ประเภทเดี่ยว   การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่  36   หัวหมากเกม   ณ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. นายวิชา   พรหมจรรย  

 ไดรับรางวัลนักศึกษาผูมีความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย

3. นายสุรชัย  อยูสุข  

 ไดรับรางวัลโดยการไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนหรือทูตวัฒนธรรมของประเทศ

ไทยเขารวมโครงการ Asean Korea ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ระหวางวันที่  19-27 กุมภาพันธ 2552

4. นายพรศักดิ์  มโนชาติ  

 ไดรับมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี  จากพุทธสมาคม

แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติเยาวชนพุทธศาสนิกใหเปนตัวอยาง  เปน

กําลังใจใหมุงมั่นดํารงตนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  โดยไดรับมอบรางวัลในวันอังคารที่  12  

พฤษภาคม  2552  ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ

5. นางสาวสุวรรณา  เพชรคงทอง   

 ไดรับรางวัลชิงถวยวิ่งมินิมาราธอน  ณ  ฐานทัพเรือ

6. นายสุนันท  แวงอาด

 ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ

7. น.ส.ปยธิดา  มากเสม

 ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี  จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ

8. นายพิชิตพล  พรมวัง  

 ไดรับรางวัล การแขงขัน (SF  Victory Challenge) ZSF Championship Summer 

2007) ZSF Premier League) ZSF Champion Winter 2007) ZPB ESTC 2009X 

9. นายธีรวัฒน    สังฆสําราญ  

 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดงในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 

31  ระหวางวันที่ 10-17  มกราคม 2006  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10. นางสาวศิริพักษ   มีศิริ  

 ไดรับคัดเลือกและยกยองวามีความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแหงประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2550
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11. นางสาวรัตติยา   วงคกันตา  

 ไดรับรางวัลนักศึกษาผูมีความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย

12. นายรัฐธรรมนูญ  ศรีฤกษ

 ไดรับโลสนับสนุน การแสดงละครเวทีเพื่อชาติ จากสมัชชาศิลปนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551  

13. นางวัชรี  ปรัชญานุสรณ

 ไดรับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเดน ป พ.ศ.2549 จ ากสํานัก

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

14. นายมนชัย   ไชยมนตรี

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดภาพถายอาคารศาลปกครอง “มุม

ใหมศาลปกครอง มองผานวิวไฟนเตอร”  ประเภทภาพชุด จากสํานักงานศาลปกครอง  เมื่อ วันที่ 2  

กุมภาพันธ  2552

 ไดรับเกียรติบัตรศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) รวมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท  

ในการประกวดภาพถายของเยาวชนทั่วประเทศในหัวขอ “เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน”  เมื่อวันที่ 

16 สิงหาคม  2551

15. นายฉัตรมงคล  บําเพ็ญ

 ไดรับโลสนับสนุน การแสดงละครเวทีเพื่อชาติ จากสมัชชาศิลปนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551  

16. นายเชาวลิต  พุมโพธิ์  

 ไดรับรางวัลการประกวดภาพชนะเลิศ หัวขอ “รักษปา  รักษน้ํา โครงการภาพถาย

แหงแผนดิน  เมื่อเดือน ตุลาคม  2551

17. นายปยบุตร  โสภณ

 ไดรับมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี  จากพุทธสมาคม

แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติเยาวชนพุทธศาสนิกใหเปนตัวอยาง  เปน

กําลังใจใหมุงมั่นดํารงตนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  โดยไดรับมอบรางวัลในวันอังคารที่  12  

พฤษภาคม  2552  ณ  หอประชุมกรมประชาสัมพันธ

18. นายศรสุทธา  กลั่นมาล

 ไดรับโลสนับสนุน การแสดงละครเวทีเพื่อชาติ จากสมัชชาศิลปนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551
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19. นายภัครพล    เพ็ชรอุเทน    

 ไดรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดทอรคโชวตอตานยาเสพติด 

รับประทานโลรางวัลจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ตามโครงการ TO BE 

NUMBER ONE เมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2546

20. นางอภิรดี  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม   

 ไดรับโลสนับสนุน การแสดงละครเวทีเพื่อชาติ จากสมัชชาศิลปนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551  

21. นางสาวปวีณา    ทัศคร  ไดรับรางวัลจาก

 โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคชุมชนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย

 Student  Exposure for Global Awareness 2004 จาก  Commission  on 

Higher Education

22. นายดามพ   เผด็จดัสกร  

 ไดรับโลสนับสนุน การแสดงละครเวทีเพื่อชาติ จากสมัชชาศิลปนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551

23. นายไพบูลย  ปรัชญานุสรณ 

 ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนดนตรีสยามเมืองเอก   เปนผูสนับสนุนการ จัดกิจกรรมการ

แขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ประจําปการศึกษา 2549 จาก สํานักงาน

คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน

 ไดรับมอบโลรางวัลผูมีอุปการคุณตอมูลนิธิสงเสริมอาชีพคนตาบอด เมื่อป พ.ศ. 

2548

24. น.ส.อรรพรรณ  กรองเทพ   

 ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี  จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ

25. นางสิเรียม  ภักดีดํารงคฤทธิ์

 ไดรับโลสนับสนุน การแสดงละครเวทีเพื่อชาติ จากสมัชชาศิลปนแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551

26. นางสาวดวงตะวัน  อินขาว   

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทวิ่งผลัด  กีฬามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 34   ณ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 21201 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทุกระดับการศึกษา

QA 21202 หนังสือพิมพ “ขาวรมพฤกษ” มหาวิทยาลัยเกริก ฉบับประจําเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2551 , หนา 3

QA 21203 รายชื่อและจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรตคิุณยกยอง หรือรางวัลทาง
วิชาการ

QA 21204 ใบเกียรติบัตรของบัณฑิตที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองหรอืรางวัลทางวิชาการ
รายชื่อรางวัลประกาศเกียรติคุณและชื่อหนวยงานที่ไดรับรางวัล ระบุวัน/เดือน/ป
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 2 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ตัวบงชี้ที่ 2.3

ตัวบงชี้ที่ 2.4

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ตัวบงชี้ที่ 2.6

ตัวบงชี้ที่ 2.7

ตัวบงชี้ที่ 2.8

ตัวบงชี้ที่ 2.9

ตัวบงชี้ที่ 2.10

ตัวบงชี้ที่ 2.11

ตัวบงชี้ที่ 2.12

6  ขอ  ( ระดับ )

7  ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ ( ระดับ )

80%

ป.เอก 25%  ป.ตรี

นอยกวา 5%

ผศ,รศ,ศ  40% และ  

รศ.ไมนอยกวา10%

5  ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ  ( ระดับ )

70%  

90%

คะแนนเฉลี่ย 3.5

0.025%

6  ขอ

7  ขอ

5  ขอ

28.57%

ป.เอก 20.86%

ป.ตรี  2.45%

ผศ,รศ,ศ  21.48%

รศ. 11.05%

5  ขอ

5  ขอ

80.13%

99.45%

คะแนนเฉลี่ย 3.94

0.36%

3

3

3

1

2

1

3

3

3

2

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 30/12 = 2.50

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.  มีการการติดตามบัณฑิต

ภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการใหความรวมมือจาก

ภายนอก และการจัดการเรียนการสอน ใหกวางขวางมากขึ้นกวาปจจุบันเพื่อตอบสนองตอคุณภาพของ

บัณฑิตใหตรงกับความตองการของสังคมอยางรอบดาน

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  
ในปการศึกษา 2551  มีสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก

นอยกวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ. จึงควรมีแผนการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและเสนอผลงานเพื่อขอ

ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่  3      กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ตัวบงชี้ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  QA 3101 -3103

2 มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  QA 3104 – 3106

3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษา  QA 3107 – 3109

4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  QA 3110 – 3116

5 มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ

ศิษยเกา  QA 3117 – 3123

6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นักศึกษาและศิษยเกา 
QA 2305

QA 3124 – 3126

7 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตน

เปนประจําทุกป 
QA 3102

QA 3127 – 3128

8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ

จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
QA 2101

QA 3128 - 3129

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   8  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   8  ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 8  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  8 ขอ (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา

ชั้นปที่  1    โดยคณะวิชาดําเนินการใหนักศึกษากรอกแบบสํารวจในวันลงทะเบียน     เพื่อทราบความ

ตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยจัดบริการดานตาง ๆ  เชน  การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

เรียนการสอน  การบริการดานกายภาพ  การจัดบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา   การ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  เพื่อใหสํานักกิจการนักศึกษา
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บริการใหตรงตามกับความตองการ   หลังจากการวิเคราะหผลการสํารวจไดนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา   

พรอมทั้งจัดสิ่งสนับสนุนตามความตองการใหแกนักศึกษา

2.  มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ

นักศึกษา  มีการบริการทางดานหองปฏิบัติการ / เครื่องมือ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  เชน  จัดใหมี

หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  หองปฏิบัติการทางภาษาจีน และหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร  อีกทั้ง

ยังมีการจัดบริการดานสื่ออิเลคทรอนิกสเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษา   ไดแก  การจัดทําสื่อการสอน

รายวิชาตาง ๆ  เปนระบบอิเลคทรอนิกส    รวมถึงมีการบริการดานงานทะเบียน  ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลได

ที่สํานักทะเบียนและเขาถึงเว็บไซตของสํานักทะเบียน  เชน  ขอมูลผลการเรียน  ปฏิทินการศึกษา  ฯลฯ   

และ  มีการบริการสารสนเทศ  การสืบคนขอมูลในหองสมุด  เชน  หนังสือประเภทตาง ๆ  วารสาร  สื่อ

สิ่งพิมพ  คอมพิวเตอร   ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการใหบริการงานธุรการของคณะฯ  และการ

ใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาและลงทะเบียนเรียนของอาจารยที่ปรึกษา

3.  มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  ดังนี้

 มีการจัดบริการดานหอพักนักศึกษา  โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดหอพักใหกับ

นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูหางไกลจากมหาวิทยาลัยไดพักผอนโดยไมตองเสียใชจายในการเชาหองพัก  

พรอมทั้งจัดสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสม  เชน  โตะอานหนังสือ  เตียงนอน  ตูเสื้อผา   พรอมทั้งจัดรถรับ - สง

นักศึกษาระหวางหอพักกับมหาวิทยาลัย

 มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม   โดยทางมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงภูมิทัศนดวย

การจัดพื้นที่พักผอนใหกับนักศึกษาในบริเวณรอบอาคารเรียนและภายในอาคารเรียน  ซึ่งประกอบไปดวย

สวนหยอม ,  มานั่งหินออน  โทรทัศน   เปนตน  เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความผอนคลายหลังจากการเรียน

 มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหมีความพรอมตอการเรียนอยางสม่ําเสมอหองเรียนมี

เครื่องปรับอากาศ   มีการจัดสภาพหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา  โดยการจัดเตรียมหองเรียน

ใหสะอาดเรียบรอย   มีการเตรียมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณที่ใชในภารเรียนการสอน  และมีการจัดวางโตะ

และเกาอี้อยางเปนระเบียบเพื่อเตรียมพรอมกับการเขาเรียนของนักศึกษาทุกครั้งอยางสม่ําเสมอ  ในสวน

ของหองทํางานของอาจารยประจําคณะวิชา  จัดเปนสัดสวนและมีปายชื่อของอาจารยเห็นไดชัดเจน  

สะดวกตอการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

 มีการใหบริการยืม - คืนหนังสือและการบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด  ซึ่ง

ดําเนินการเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ใหบริการแกนักศึกษาทุกคณะวิชา  

 สนับสนุนใหนักศึกษาออกกําลังกาย  โดยมหาวิทยาลัยมีหองฟตเนสและสนามกีฬา

ในรมที่มีความพรอม   รวมถึงสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันกีฬาภายในระหวางคณะวิชา   นอกจากนี้ยัง

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้นอีกดวยทั้งในดานงบประมาณและ

บุคลากรพี่เลี้ยง
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 มีหองพยาบาลและนางพยาบาลผูทรงคุณวุฒิไวคอยใหบริการแกนักศึกษาเวลาไม

สบายเปนประจําทุกวัน  

 มีการจัดบริการดานอนามัย  โดยมหาวิทยาลัยไดมีน้ําดื่มที่สะอาด  หองน้ําที่สะอาด

และถูกสุขลักษณะจัดเตรียมไว  อีกทั้งยังมีอางลางหนา – มือประจําอยูทุกหองน้ํา   และมีการทําความ

สะอาดเปนประจําทุกวัน

 มีการจัดระบบการจัดจําหนายอาหารโดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดบริการรานอาหาร

ธงฟา  เพื่อจัดจําหนายอาหารและขนมที่ถูกสุขลักษณะ  อีกทั้งราคาประหยัดไวใหกับนักศึกษาไดใชบริการ

 ทุนการศึกษาและทุนกูยืม  มหาวิทยาลัยมีทุนอุดหนุนสําหรับนักศึกษาเปนจํานวน

มาก   เชน  ทุน กยศ. ทุนเฉลิมราชกุมารี  ทุนนอมเกลาถวายของมูลนิธิราชประชานุเคราะหโดยเสด็จพระ

ราชกุศลผานมูลนิธิราชประชานุเคราะห  และทุนมหาวิทยาลัยเกริก  ( ทุนเรียนดี  ทุนนักกีฬา )  

4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  โดยคณะแตละคณะวิชาจะมอบหมายให

อาจารยประจําเปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ  ดูแลใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียนและ

การลงทะเบียนเรียน  ตลอดจนใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ  ใหแกนักศึกษาอยางใกลชิด   และทุกทานแจง

หมายเลขโทรศัพทมือถือใหนักศึกษาในความดูแลทราบเพื่อสะดวกตอการติดตอทุกเวลา  รวมทั้งอาจารยที่

ปรึกษายังทําหนาที่ประสานงานเรื่องขาวสารการอบรมหรือกิจกรรมตาง ๆ  จากทางมหาวิทยาลัยให

นักศึกษาทราบ  นอกจากนี้คณะศิลปศาสตรไดจัดทําโครงการ “ Happy Life  Corner ”   โดยอาจารย

รวมกันทําหนาที่ใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ แกนักศึกษาทั้งเปนรายบุคคลและใหคําปรึกษานักศึกษาเปน

กลุม  

5.  มหาวิทยาลัยเกริกมีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาโดยมีเว็บไซต

มหาวิทยาลัย  www.krirk.ac.th  และ  เว็บไซตของแตละคณะวิชาใหนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูและศิษย

เกาสามารถติดตอหรือเขาไปรับขาวสารตาง ๆ  ที่ เปนประโยชนได    มีการติดประกาศเผยแพร

ประชาสัมพันธที่บอรดของคณะวิชา  และ/หรือบอรดประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย  มีทั้งขาวสารภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย  อาทิ  ทุนกูยืมการศึกษา / แหลงทุนการศึกษาตอ / การบริการจัดหางาน / 

แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ / ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตลอดจนบริการขอมูลขาวสารทางสารรมพฤกษ  วารสารรมพฤกษ  รายการเสียงตามสาย (krirk station)  

การมีสมาคมศิษยเกาเพื่อใหขอมูลขาวสารศิษยเกา 

6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  เชน   

บริษัทเกริกจําลอง จํากัด  ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ   โครงการใหคําปรึกษาทางกฎหมายของคณะ

นิติศาสตร    โครงการเตรียมความพรอมและฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร / โครงการศึกษาดูงานและเตรียมฝกปฏิบัติภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะหและ

สวัสดิการสังคม / โครงการนํานักศึกษาเขาแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา  ของ
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นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน / โครงการนํานักศึกษาเขาแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา  ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และโครงการศึกษาดูงาน  ณ  

สถาบันนิติวิทยาศาสตร  และอาคารรัฐสภา ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร  รวมถึงแตละคณะไดมีการ

ประเมินคุณภาพการจัดโครงการตาง ๆ  เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดทําโครงการใหดียิ่งขึ้น

7.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจํา

ทุกป  โดยการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  และประเมินผลการดําเนินงาน   สําหรับการ

จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู    มีการประเมินผลการใหบริการดวย

เชนกัน  เชน  การใหบริการของหองคอมพิวเตอร  การใหบริการของสํานักหอสมุด   เปนตน

8.  มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินของการใหบริการในการดําเนินการโครงการตาง ๆ  

มาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาอยูเสมอ  ทําใหมหาวิทยาลัยมีโครงการบริการนักศึกษา

และศิษยเกาไดครบถวนและทั่วถึงเพิ่มขึ้น

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 7 ข อแรก มีการดําเนินการ  7 ข อแรก มีการดําเนินการครบทุกข อ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร  ประจําปการศึกษา 2551 

QA 2305 รายละเอียดโครงการ  บริษัทเกริกจําลอง จํากัด เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา

QA 3101 แบบสอบถามการสํารวจความตองการจําเปน ( Needs  Assessment ) ของนักศึกษาปที่ 1

QA 3102 สรุปผลแบบสํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาชั้นปที่ 1

QA 3103 แบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิทยาลัยสื่อสารการเมือง

QA 3104 เอกสารแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

QA 3105 ภาพถายศาลจําลอง พลตรี. ดร.สวัสดิ์  ศรลัมพ

QA 3106 ภาพถายหองสมุดคณะนิติศาสตร

QA 3107 เอกสารแสดงการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิตของนักศึกษา

QA 3108 ภาพถาย หองเรียน หองออกกําลังกาย  หองพักอาจารย หองพยาบาล
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 3109 หองพักนักศึกษา เพื่อการพักผอนในระหวางพักเรียน มีบริการ Computer และ Internet มีหนังสือพิมพ 

มีบริการเครื่องดื่ม เชน กาแฟ โอวัลติน

QA 3110 คําสั่งแตงตั้งอาจารยเปนอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2551

QA 3111 รายนามอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาในความดูแล ประจําปการศึกษา 2551

QA 3112 เอกสารกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษา (Office  Hours)

QA 3113 แบบบันทึกการใหคําปรึกษา

QA 3114 ตารางเวลาการใหคําปรึกษาแกนกัศึกษา

QA 3115 ภาพถายคณาจารยประจําวิทยาลัยสื่อสารการเมืองใหคําแนะนํากับนักศึกษาอยางใกลชิด

QA 3116 ภาพถายอาจารยผูชวยสอน (TA.) ที่ใหคําแนะนํากับนักศึกษา

QA 3117 เอกสารติดประกาศเผยแพรประชาสัมพันธที่บอรดของคณะฯประกาศหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย และ

ขาวสารตางๆ

QA 3118 วารสารรมพฤกษ

QA 3119 หนังสือพิมพขาวสารรมพฤกษ

QA 3120 เอกสารของสมาคมศิษยเกา

QA 3121 Print out   website  HR Club ของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

QA 3122 Web board คณะบริหารธุรกิจ

QA 3123 เวปไซตของวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ที่แสดงบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา

http://pcc.krirk.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=70

QA 3124 เอกสารการสงนักศึกษาฝกงานองคกรภายนอก

QA 3125 แผนและโครงการที่เกี่ยวกับการฝกงาน / ฝกปฏิบัติภาคสนามของคณะวิชา

QA 3126 รายละเอียดโครงการสัมมนาทางวิชาการตาง ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเนนกระบวนการเพิ่มความรู และ

ทักษะที่เนนความรูดานการสื่อสารการเมืองการปกครองของวิทยาลัย  โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาและ

ศิษยเกา และประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวม

QA 3127 ใบประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา

QA 3128 แบบประเมินผลคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาและการนําผลไปใช

QA 3129 เอกสารสรุปแบบประเมินคุณภาพการใหบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
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ตัวบงชี้ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา


QA 1105

QA 3201 - 3202

2 มีการสงเสริมใหคณะฯ และสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม

นักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการ

ใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม



QA 1105

QA 3201

QA 3203

3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งที่จัดโดยคณะฯ และสโมสรนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 
QA 1109

QA 3204 – 3205

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
QA 2101

QA 3206

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  4  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  4 ขอ (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  4 ขอ  (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 

ของมหาวิทยาลัย  และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดย

จัดทําโครงการกิจกรรมใหนักศึกษาเพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ดาน

ความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และดานการสรางบัณฑิตอุดมคติไทย   

และดานอื่น ๆ  ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยไดวางนโยบายและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร

ควบคูกันไปเพื่อใชเปดสอนในภาคเรียนที่ 1/2551  โดยเฉพาะหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นอกจากจะ
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เนนดานการศึกษาเพื่อความรูรอบดานพื้นฐานทั่วไป   แลวมหาวิทยาลัยยังเปดสอนรายวิชาบัณฑิตอุดมคติ

ไทย ใหแกนักศึกษาทุกคณะวิชา   

2.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสงเสริมสโมสรนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก

ประเภท  โดยมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมสํานักกิจการนักศึกษา  ซึ่งสํานัก

กิจการนักศึกษาเปนหนวยงานที่กํากับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา    โดย

ไดดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้

2.1   กิจกรรมวิชาการ เชน  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและปจฉิมนิเทศ  ประจําป

การศึกษา 2551  โครงการ IT  สูชนบท  โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ    โครงการทัศนศึกษา  

กิจกรรมวิชาการศึกษาดูงาน  และโครงการสัมมนาวิชาการ  ณ  อุทธยานแหงชาติเขาสามหลั่น  จ.สระบุรี

2.2   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน  งานกีฬาสานสัมพันธวันรมพฤกษเกม 

กิจกรรมแขงขันกองเชียรและเชียรลีดเดอรในงานกีฬา ฯ   และการแข็งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธของ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

2.3   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  เชน  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

และบริจาคทรัพย / สิ่งของชวยเหลือเด็กพิการและเด็กพิการซ้ําซอน   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริจาค

ทรัพย / สิ่งของชวยเหลือเด็กกําพรา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริจาคทรัพย / สิ่งของชวยเหลือเด็กดอย

โอกาสทางการศึกษา  ณ  โรงเรียนบองตี้  ของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  กิจกรรมรณรงคดาน

การรักษาสิ่งแวดลอมโดยการปลูกปาชายเลน  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโครงการศึกษาดูงานเยาวชน

ชุมชนกับมิติจิตอาสา  โครงการอบรมบมธรรมเพื่อใหนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนตอสังคมโดยประพฤติตน

เปนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนปลูกตนไม  ณ  โรงเรียนเครือหวาย  อ.โปงน้ํา

รอน  จ.จันทบุรี   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอมโครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน  

2.4   กิจกรรมนันทนาการ เชน  กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2551 

ณ ยิมเนเซียม  และบริเวณลานหนาอาคาร 1  มหาวิทยาลัยเกริก   กิจกรรมรับนองสงพี่ที่พัทยา  จ.ชลบุรี

2.5   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน  กิจกรรมไหวครู  กิจกรรมวันแม   โครงการ

ทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน    ทําบุญตักบาตรในวันสงกรานต  กิจกรรมการเลน

ดนตรีไทย / สากล    กิจกรรมการประกวดรองเพลง   ประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ  กิจกรรม

วันหยุดนิติทัศนาศิลปวัฒนธรรม  โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ  ณ  เมืองโบราณ  จ.

สมุทรปราการ  ของสาขาวิชาการจัดการ  การชมการสาธิตจากศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย

2.6 กิจกรรมบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยได

อํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาใหมเขาพักในหอพักมหาวิทยาลัยไดทุกคน  มหาวิทยาลัยยัง

ประสานงานในเรื่องทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ตองการสมัครเขากองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) 
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อยางไรก็ดีในระหวางศึกษา นักศึกษาจะมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในดานตางๆ  รวมทั้ง มีเจาหนาที่

ใหบริการการศึกษาในการติดตอประสานงานดานธุรการ  ที่ผานมานักศึกษามีชองทางในการปรึกษา

ปญหาทั้งสวนตัวและการเรียน ไดหลายชองทาง ไดแก นักศึกษาทุกชั้นปจะมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 

เปนผูดูแล   นักศึกษาชั้นปที่ 4 จะมีความใกลชิดกับอาจารยที่ปรึกษาวิชาการศึกษารายบุคคลเนื่องจาก

ตองรับคําแนะนําเรื่องงานวิจัย และงานคนควารายบุคคล   หรือนักศึกษาหลายคนอาจปรึกษากับอาจารย

ในภาควิชาฯ ทานอื่น ๆ ที่มีความสนิทสนมและใหความอบอุนแกนักศึกษา    รวมถึงปรึกษาหัวหนา

ภาควิชาฯ ไดโดยตรง ตามความสะดวกใจของนักศึกษา  

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยคณะวิชาและ

สโมสรนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป    โดยเฉพาะกิจกรรมดําเนินการ

รวมกับสโมสรนักศึกษา เชน  กิจกรรมจัดงานปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 

2551  ทั้งอาจารยประจําผูรับผิดชอบและนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม  และไดสรุปประเมินผลการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  

โดยจะมีการดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษารวมกับสํานักกิจกรรมนักศึกษาและคณะวิชา  สรุปผลการจัด

กิจกรรมรวมกัน  นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการประชุมวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม  เพื่อใหทันตอเหตุการณ  

และมีการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเปนประโยชน  รวมทั้งเอื้อตอการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา  เชน  กิจกรรมการจัดงานปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม  

ประจําปการศึกษา 2551  

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไม ครบ 3 ข อแรก

มีการดําเนินการ 

3 ข อแรก

มีการดําเนินการ

ครบทุกข อ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 1109 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงชี้

QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมบริหารคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 3201 แผนงานและโครงการของสํานักกิจการนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551

QA 3202 คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการการสงเสริมกิจกรรมสํานักกิจการนกัศึกษา

QA 3203 เอกสารแสดงการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

QA 3204 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงชี้ของสํานักกิจการนักศึกษา

QA 3205 แบบประเมินกิจกรรมนักศึกษา

QA 3206 รายงานการประชุมสํานักกิจการนักศึกษา

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 3

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1

ตัวบงชี้ที่ 3.2
ระดับ 8  ( ระดับ )

ระดับ 4  ( ระดับ )

ระดับ 8

ระดับ 4

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 6/2 = 3

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการใหแกนักศึกษา  มีการ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ซึ่งควรพัฒนา

ใหบริการตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูแลวตรงตามความตองการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น และใหสามารถชวย

อํานวยความสะดวกและสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาไดอยางแทจริง

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  
บริการบางกิจกรรมยังไมไดมีการประเมินโดยผูใชบริการ ซึ่งอาจทําใหการจัดบริการไมตรง

ตามความตองการของนักศึกษา จึงควรเพิ่มเติมการประเมินผลจากผูใชบริการโดยตรง ประกอบกับการ

ประเมินโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและผูบังคับบัญชา   กิจกรรมบางกิจกรรมเพิ่งริเริ่มทําเปนปแรก ๆ ทําให

ยังไมมีการประเมินผลเปนลายลักษณอักษร จึงควรปรับปรุงใหมีการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อนําไปใชในการ

ปรับปรุงกิจกรรมในครั้งตอ ๆ ไปไดดียิ่งขึ้น
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องคประกอบที่  4      การวิจัย

ตัวบงชี้ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ขอ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อให

บรรลุเปาหมายตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
 QA 4101 – 4104

2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ

การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 
QA 2708

QA 4105 - 4107

3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลง

คนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
QA 2805  QA 2811

QA 4108

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  QA 4109 – 4113

5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มี

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  QA 4114 – 4116

6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม  QA 4117

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   5  ขอ   (ขอ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   6 ขอ  (ขอ)  
เปาหมายปนี้  : 6  ขอ  (ขอ) เปาหมายปตอไป :   6  ขอ  (ขอ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ

มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  โดยมหาวิทยาลัยมีศูนยสงเสริมวิจัยและผลิต

ตําราเปนหนวยงานกลางในการวางระบบบริหารงานวิจัย  เพื่อใหบรรลุ เปาหมายตามแผนของ

มหาวิทยาลัย  อีกทั้งศูนยฯ  ไดดําเนินการจัดทํา “วารสารรมพฤกษ”   ทําใหมีแหลงตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชเปนประโยชนในระดับชาติ  

2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่เปนประโยชนไดจริง    โดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารารวมเผยแพรผลงานวิจัยของ
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คณาจารยทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย   และจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ

ทางดานการวิจัยและการผลิตตํารา   ไดติดประกาศบอรดประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารการรับสมัครขอ

ทุนวิจัย   การจัดอบรมวิจัยจากภายในและภายนอก   และ / หรือมีหนังสือแจงเวียนใหคณาจารยทราบโดย

ทั่วกัน

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน   ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตาง ๆ  เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค    โดยมีทุนอุดหนุนวิจัยจากศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา  ซึ่งเปนทุนอุดหนุน

วิจัยประเภทวิจัยเดี่ยว  และประเภทวิจัยกลุม  อีกทั้งมีทุนอุดหนุนการแตงตํารา   ซึ่งมีเจาหนาที่ใหบริการใน

การขอทุนอุดหนุนวิจัย    มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการเขาประชุม / อบรม / สัมมนา/  

แหลงทุนวิจัย / แหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและแหลงนําเสนอผลงานวิจัย   เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

ใหอาจารยเขารวมศึกษาคนควาและทําวิจัย  โดยในปการศึกษา 2551  อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยไดนําเสนอ

ผลงานวิจัยในงาน “เกริกวิชาการ’ 2551” 

4.  มหาวิทยาลัยเกริกมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  โดยรวมกับ

ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราพรอมสนับสนุนงบประมาณใหศูนยฯ  จัดโครงการการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง

นักวิจัย  การพัฒนาทักษะการทําและนําเสนอผลงานวิจัย  โดยจัดโครงการฝกอบรมสัมมนาและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรโครงการ / กิจกรรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการ

วิจัยและอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ    เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของอาจารยประจําในการทําวิจัย

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ  และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดีเดน  มีการสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ

ตางประเทศ  การแจงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธและตีพิมพใน “ขาวรมพฤกษ” / “วารสารรมพฤกษ” / 

และเว็บไซตมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  อีกทั้งผลงานวิจัยถือไดวาเปน

ผลงานที่แสดงถึงความรูความสามารถของอาจารย   มหาวิทยาลัยจึงไดเพิ่มงบประมาณใหแกทุนวิจัยใน

โครงการชุด  จากชุดละ  100,000  บาท  มาเปนชุดละ  150,000  บาท

6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  

เอกชน  และภาคอุตสาหกรรม   โดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราไดสงเสริมใหทําวิจัยโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนและทองถิ่นอยางจริงจัง  เชน  การทําวิจัยเพื่อแกปญหาชุมชนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม   

โดยความรวมมือของสมาคมโฮมสเตยของจังหวัด   หอการคาจังหวัด  ปราชญชาวบานในชุมชนตาง ๆ    

รวมถึงการเชิญบุคลากรจากหนวยงานภายนอกมามีสวนรวมในการทําวิจัย

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 3 ข อ มีการดําเนินการ 3 -4 ข อ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ



Krirk  University  :  มหาวิทยาลัยเกริก

77

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2708 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th )

QA 2805 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2811 งบประมาณประจําป 2551 ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

QA 4101 เว็บไซตการเผยแพรศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา 

QA 4102 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจาํศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

QA 4103 แผนงานวิจัยของคณะวิชา

QA 4104 แผนงานวิจัยของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

QA 4105 ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

QA 4106 ระบบการสืบคนสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  แหลงคนควาในหองสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค

QA 4107 สารสนเทศงานวิจัยของนักศึกษาที่ไดรับการลงทะเบียนเปนระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ  ที่ใชคนควา

ไดจริงในสํานักหอสมุด (ดูไดที ่http://mis.krirk.ac.th/library/Kr_res.asp)

QA 4108 ประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง “มอบทุนการวิจัยกลุม”

QA 4109 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทําวิจัยใหกับอาจารย

QA 4110 หนังสือเชิญเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย

QA 4111 เอกสารความรวมมือระหวางนักวิจัยกับชุมชนของศูนยสงเสริมวจิัยและผลิตตํารา

QA 4112 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสงเสรมิงานวิจัยของศูนยสงเสริมและผลิตตํารา

QA 4113 กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “เกริกวิชาการ 2551”

QA 4114 เอกสารคณะศิลปศาสตร สนับสนุนคาใชจายใหอาจารยประจําไปเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศเนปาล

QA 4115 ประกาศคณะนิติศาสตร  เรื่องวันลาคนควาเพื่อทํางานวิจัย

QA 4116 ภาพแสดงการนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารยบัณฑติวิทยาลัย

QA 4117 หนังสือเชิญอาจารยไปเสนอผลงานวิชาการจากศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
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ตัวบงชี้ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการขอ เกณฑมาตรฐาน
มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใช

ประโยชน


QA 2708  QA 3118

QA 4201 – 4203

2 มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู

จากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทัน

ตอการใชประโยชน
 QA 4204 – 4205

3 มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  QA 4101

4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง

นักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงาน

ไปใชประโยชน


QA 4104

QA 4206 – 4208

5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทาง

ปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ

สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน


ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   4  (ขอ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   4  ขอ (ขอ)  
เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ขอ) เปาหมายปตอไป :   4  ขอ  (ขอ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชา 

การและการนําไปใชประโยชน ซึ่งผลงานวิจัยในปการศึกษา 2551 ที่เสร็จสมบูรณศูนยสงเสริมวิจัยและ

ผลิต ตําราจัดใหมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารรมพฤกษ  และนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “เกริกวิชาการ 

2551”  และเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ  การตีพิมพเผยแพรเปนประโยชนในวง

วิชาการอยางกวางขวางและสามารถนําไปใชประโยชนทั้งในและตางประเทศ  ในปการศึกษา 2551  

มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศของ ดร.อัมพร  เสงี่ยมวิบูล  ณ 

ประเทศเนปาล  และประเทศมาเลเซีย  นอกจากนี้งานวิจัยที่ไดรับจากศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราทั้ง
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โครงการชุดสมุทรสงครามและวิกฤติเมืองหลวง  ไดนําไปใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด

สมุทรสงครามและใชในวงวิชาการทั่วไป   

2.  มีระบบรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค

ที่เชื่อถือไดและรวดเร็วตอการใชประโยชน     โดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารามีกองบรรณาธิการประจํา

วารสารรมพฤกษเพื่อทําหนาที่คัดสรรและวิเคราะหผลงานวิจัยในรูปแบบ  บทคัดยอ (abstract) เพื่อ

เผยแพรในวารสารรมพฤกษ นอกจากนี้อาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจะตองมีผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษา

ในการจัดทําโครงรางการวิจัย  และเมื่องานวิจัยเสร็จเรียบรอยจะมีผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่เปน Reader  

ตรวจประเมินผลงานวิจัยจนแกไขเปนงานวิจัยฉบับสมบูรณที่มีมาตรฐานงานวิจัย  มีความนาเชื่อถือ  และ

นําไปใชประโยชนในวงกวางตอไป

3.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง

ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   นอกจากเผยแพรทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา

แลว    ยังไดเผยแพรผลงานวิจัยโดยการนําเสนอผลงานวิจัยไปยังผูที่เกี่ยวของทั้งในระดับหนวยงาน

รับผิดชอบและชุมชน

4.  มีระบบและกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางผูทําวิจัยกับองคกรภายนอก   เพื่อการ

นําผลงานไปใชประโยชน  โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน    และมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการ

ดําเนินงานกับองคกรภายนอกในการกอใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยซึ่งกันและกัน

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกยังมิไดดําเนินการจนถึงขั้นมีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการ

ซื้อขายทรัพยสินทางปญญา   ตลอดจนการคุมครองสิทธิผลงานวิจัย   หรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแก

นักวิจัยเจาของผลงาน    เนื่องจากมหาวิทยาลัยมุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดานกลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  และกลุมวิชาบริหารธุรกิจ  มิไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรหรือการ

ประดิษฐคิดคนทางดานวิศวกรรมหรือทางดานวิชาชีพตาง ๆ  ที่เนนดานการจดสิทธิบัตร

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไม ครบ 3 ข อ

มีการดําเนินการ 
3  ข อ

มีการดําเนินการ
อยางนอย 4 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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 รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2708 เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th )

QA 2812 ผลงานการวิจัยของอาจารยประจําคณะวิชา

QA 3118 วารสารรมพฤกษ

QA 4101 เว็บไซตศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา (http://www.krirk.ac.th/NEW/office/researchcenter/index.html)

QA 4104 แผนงานวิจัยของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา / โครงการเผยแพรผลงานวิจัย

QA 4201 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพจิารณาผลงานวิจัยลงวารสารรมพฤกษ

QA 4202 ภาพงานสัปดาหวิชาการ

QA 4203 การเสนอผลงานวิชาการรวมกับศูนยวิจัยฯ ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20-21 มีนาคม 2551

QA 4204 บทคัดยองานวิจัยใน www.krirk.ac.th

QA 4205 คําสั่งแตงตั้งกองบรรณาธิการประจําวารสารรมพฤกษ

QA 4206 จดหมายสงผลงานวิจัยของ ผศ.อนันต บุญสนอง ไปยังกระทรวงกลาโหม

QA 4207 วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา  ตพีิมพบทความวิจัยของ อ.นวลจันทร  โชติคุณากร

QA 4208 เอกสารของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราในการเสนอผลงานสูชมุชน
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบัน 
(บาท)

จํานวนอาจารย
ประจํา (คน)

อัตราสวน 
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน

6,644,833 159 1 : 41,791.40
QA 2402   QA 2805
QA 2807   QA 2812
QA 4301 - QA 4302

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   25,275.75   บาทตอคน ( อัตราสวน )

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :       41,791.40  บาทตอคน ( อัตราสวน )

เปาหมายปนี้  :    17,000      บาทตอคน  ( อัตราสวน )

เปาหมายปตอไป :   20,000     บาทตอคน  ( อัตราสวน )

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกริกมีอาจารยประจําไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและ

แตงตํารา  จากภายในและภายนอกสถาบัน  อันกอใหเห็นการพัฒนาทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัย

อยางตอเนื่อง

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกจากสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา = 6,644,833 : 159

= 41,791.40  : 1

เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

อยู ระหว าง 1 – 16,999.- บาท 17,000.-บาท –  24,999.- บาท มากกว าหรือเท ากับ 25,000.- บาท
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คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

 รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
Q A 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยเกริก

QA 2805 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2807 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะฯจากการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

วิจัยและผลิตตํารา  มหาวิทยาลยัเกริก (วารสาร “รมพฤกษ” ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปที่ 25 ฉบับ

ที่ 2 ก.พ.-พ.ค. 2550 ซึ่งพิมพเสรจ็และเผยแพรในปการศึกษา 2551)

QA 2812 ผลงานการวิจัยของอาจารยประจําคณะวิชา

QA 4301 ทุนอุดหนุนวิจัยภายในของอาจารยประจํา    ปการศึกษา  2551

QA 4302 สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย

QA 4303 เอกสารการไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก

QA 4304 ประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง “อนุมัติทุนวิจัยกลุมเรื่อง “วิกฤตสังคมไทย”

QA 4305 สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ฉบับเลขที่ ภค/2550-150 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2550 ระหวางกับ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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ตัวบงชี้ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน  

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ

ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

การคิดรอยละ

จํานวนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ

จํานวน
อาจารย
ประจํา

รอยละของงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจํา

หมายเลขเอกสาร
หลักฐาน

35 159 22.01
QA 2402   QA 2805
QA 2807   QA 2812
QA 4101   QA 4401

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   21.21  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 22.01  (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  : 20   (รอยละ) เปาหมายปตอไป :  20  (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
มหาวิทยาลัยเกริกสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจํามีผลงานวิจัย / ตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัย / และนําเสนอผลงานวิจัย   ในปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยมีจํานวนงานวิจัยของอาจารย

ประจําที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร และนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  จํานวน 35 เรื่อง   

และมีจํานวนอาจารยประจํา 159 คน

ดังนั้น รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน

ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

=

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น
x 100

01.22
159

10035


X
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เกณฑการประเมิน สกอ.  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

รอยละ 1 - ร อยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกว าหรือเท ากับร อยละ 30 

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

2 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
Q A 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเกริก

QA 2805 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2807 เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจําคณะวิชาจากการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

วิจัยและผลิตตํารา  มหาวิทยาลัยเกริก 

QA 2812 ผลงานการวิจัยของอาจารยประจําคณะวิชา

QA 4101 เว็บไซตศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา 

(http://www.krirk.ac.th/NEW/office/researchcenter/index.html )

QA 4401 เอกสารเผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทุนอุดหนุนการวิจัย  และแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 4 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1

ตัวบงชี้ที่ 4.2

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้ที่ 4.4

5 ขอ  ( ขอ )

4 ขอ  ( ขอ )

17,000 บาท / คน

20%

6 ขอ

4 ขอ

41,791.40 บาท / คน

22.01%

3

3

3

2

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 11/4 = 2.75
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จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําใหมีผลงานวิจัยโดยกําหนดใหมี

หนวยงาน  คือ  ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารามีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยอยางจริงจัง  รวม 

ถึงมีงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยใหคณาจารยทุกคณะวิชา  รวมถึงสนับสนุนใหคณาจารยขอทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากภายนอกสถาบันดวย  ทั้งนี้ศูนยสงเสริมงานวิจัยและผลิตตําราไดกําหนดแผนงานวิจัยไวอยาง

เปนรูปธรรม

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  
คณาจารยประจํามีผลงานวิจัยที่มีแหลงเงินทุนอุดหนุนหนวยงานภายนอกนอย   มหาวิทยาลัยควร

มีแผนการสงเสริมการขอทุนวิจัยภายนอกที่ชัดเจน  ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงอีกทางหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัย

ได  นอกจากนี้การสนับสนุนเงินในการซื้ออุปกรณในการทําวิจัยที่ไมมีหรือมีไมเพียงพอ   รวมถึงการประชุม 

ในคณะวิชาและการสรางบรรยากาศการวิจัยและสนับสนุนการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ
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องคประกอบที่  5     การบริการวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของคณะวิชา

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ

การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน
มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของ

การบริการวิชาการแกสังคม 
QA 1105 – 1106

QA 5101 - 5102

2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
QA 2101

QA 5103 – 5106

3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการ

วิชาการแกสังคม 
QA 1106

QA 5107

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด


QA 1108  QA 5104

QA 5108 – 5110

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก

สังคม  QA 5108 – 5109

6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ

วิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม


QA 5101 – 5102

QA 5111 - 5112

7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไป

พิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง

การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของคณะวิชา


ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   5 ขอ  (ระดับ) ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  6  ขอ  (ระดับ)

เปาหมายปนี้  : 5  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :   6  ขอ  (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม

2.  มีคณะกรรมการดําเนินงานโครงการและคณะกรรมการบริหารโครงการทําหนาที่

ขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรม / โครงการดานการบริการวิชาการแกสังคม  ใหเปนไปตามแผนดําเนินงาน
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3.  มีระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  และกําหนดหลักเกณฑโดยมีการขออนุญาต

ใหบริการวิชาการภายในและภายนอกสถาบัน   โดยขออนุญาตผานตามสายงานผูบังคับบัญชา เชน  การ

ขออนุญาตเปนผูทรงคุณวุฒิ / ผูบรรยาย  กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ  การบริการวิชาการโดยการ

นําเสนอผลงานวิจัยรวมถึงการจัดสัปดาหวิชาการประจําปการศึกษา  2551

4.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการใหบริการวิชาการแกสังคม  

โดยการประชุมคณะกรรมการ    และบางโครงการจัดทําการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  เพื่อพัฒนาภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยในดานการบริการวิชาการที่เปนประโยชนยิ่งขึ้นตอไป

6.  มหาวิทยาลัยมีแผนการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน  เชน  การจัด

โครงการการศึกษาสําหรับผูมีประสบการณเพื่อเปดโอกาสใหประชาชน  นักการเมือง  ที่สนใจเพิ่มเติม

ความรูในดานที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม   เชน  โครงการหลักสูตรศิลป

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ    โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  หรือโครงการพิเศษเพื่อนักบัญชี

ภาคสมทบ  มีระยะเวลาศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง   รวมถึงการบูรณาการการบริหาร

วิชาการแกสังคมดานการทําวิจัยเพื่อแกปญหาชุมชน  และสงเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตางๆ    

รวมถึงการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมทางดานศิลปวัฒนธรรม  เชน  การจัดกิจกรรมวัน

สงกรานต  การแหเทียนพรรษารวมกับเขตบางเขนและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ
ไม ครบ 3 ข อแรก

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ข อแรก

มีการดําเนินการ
อย างน อย 5 ข อแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 1106 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที่ 4  ระยะเวลา 5 ป ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555 )

QA 1108 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะวิชา

QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมบรหิารคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 5101 โครงการเผยแพรความรูกฎหมายสูชุมชน

QA 5102 โครงการใหคําปรึกษากฎหมายแกประชาชน

QA 5103 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานและคณะกรรมการบริหารโครงการบริการสังคมของคณะวิชา

QA 5104 เอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรม / โครงการซึ่งปรากฏรายนามคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบโครงการ  

การประเมินผลการจัดโครงการ  สรุปผลและรายงานการประชุมเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริการทางวิชาการแกสังคมครั้งตอไป

QA 5105 รายละเอียดปรากฏในโครงการบริการทางวิชาการของวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ประจําปการศึกษา 

25521 (หัวขอผูรับผิดชอบโครงการ : คณาจารยรวมกับนักศึกษารุนตาง ๆ )

QA 5106 หลักฐานอาจารยประจําคณะวิชาใหบริการวิชาการแกสังคม  เปนผูทรงคุณวุฒิ / ไดรับเชิญบรรยาย /

เปนกรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / ผูนําเสนอผลงานวิจัย

QA 5107 ประกาศ หลักเกณฑการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะวชิา

QA 5108 สรุปผลการประเมินโครงการเกริกวิชาการ  ประจําป 2551

QA 5109 สรุปผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะวชิาและการนําผลไปใชเพื่อปรับปรุง

QA 5110 สรุปแบบประเมินโครงการเผยแพรความรูกฎหมายสูชุมชน

QA 5111 แผน / โครงการการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิชา

QA 5112 ภาพกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคม
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ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

ชนิดของตัวบงชี้ : 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

54 163 33.13
QA 2402

QA 5106

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   28.99  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  33.13 (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  : 20    (รอยละ) เปาหมายปตอไป :  25  (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
ในปการศึกษา 2551  เนื่องจากมหาวิทยาลัย ฯ มีอาจารยประจําจํานวน 54 คน  ที่มีสวน

รวมในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอก  เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ 

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน

กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น
x  100
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ดังนั้น  อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา  เทากับ  

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

อยู ระหว างร อยละ 1 - ร อยละ 14 รอยละ 15 - รอยละ 24 มากกว าหรือเท ากับร อยละ 25

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยเกริก

QA 5106 หลักฐานอาจารยประจําคณะวิชาใหบริการวิชาการแกสังคม  เปนผูทรงคุณวุฒิ / ไดรับเชิญบรรยาย /

เปนกรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / ผูนําเสนอผลงานวิจัย

%13.33
163

10054


X
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ตัวบงชี้ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตอง 

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ

ตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต     

การคิดรอยละ

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน

ประเทศชาติและนานาชาติ

อาจารย
ประจํา

รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม
ชุมชนประเทศชาติและ

นานาชาติตออาจารยประจํา

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

74 159 46.54
QA 1105   QA 2402

QA 5301 – 5302

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  42.42  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 46.54 (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  : 30  (ระดับ) เปาหมายปตอไป : 35  (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
มหาวิทยาลัยเกริกมีแผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2551   โดยจัดใหมีกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม

ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา  เทากับ 

จํานวนกิจกรรม หรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติในปการศึกษานั้น 

                                 จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น
x  100

%54.46
159

10074


X
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เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

อยู ระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกว าหรือเท ากับร อยละ 30

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

Q A 2402 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยเกริก

QA 5301 หนังสือที่ สส.0015/171 ลงวันที่ 27 ก.พ.52  เรื่อง ขอความอนเุคราะหอาจารยรวมจัดทํายุทธศาสตร

การคาจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 22-23 เมษายน 2552

QA 5302 เอกสารแจงการใหทุนการศึกษาเจาหนาที่เขตและสถานีตํารวจนครบาลบางเขน
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ตัวบงชี้ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต       

ความพึงพอใจ
คาเฉลี่ยความพึง
พอใจ (เทียบจาก

คา 5 ระดับ)

รอยละ
ความพึงพอใจ

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการ

ใหบริการ

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

4.36

4.29

4.16

4.30

87.20

85.80

83.20

86.00

QA 1109

QA 5401

รอยละความพึงพอใจ 85.55

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   86.76  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 85.55 (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  : 85  (รอยละ) เปาหมายปตอไป :   85   (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดทําแบบสํารวจเพื่อประเมินผลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทางวิชาการแกสังคมโดยแบงระดับความพึงพอใจเปน  5  ระดับ   ซึ่งพบวาคาเฉลี่ยและรอยละของความ

พึงพอใจของผูรับบริการไดเทากับ   85.55%   

 เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกว าหรือเท ากับร อยละ 85

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1109 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงชี้

QA 5401 แบบสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการปการศึกษา 2551/ผลการประเมิน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 5 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1

ตัวบงชี้ที่ 5.2

ตัวบงชี้ที่ 5.3

ตัวบงชี้ที่ 5.4

5  ขอ  ( ระดับ )

20%

30%

85%

6 ขอ

33.13%

46.54%

85.55%

3

3

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 12/4  =  3

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :

มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่เปนที่ยอมรับทางวิชาการและมีเครือขายการทํางานทั้งกับ

ภาครัฐ  เอกชน  รวมทั้งภาคประชาชน   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีแผนการของระบบการทํางานดานบริการ

วิชาการแกสังคมใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  : 
มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะวิชา
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องคประกอบที่  6      การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  QA 1105  QA 6101

2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลอง

กับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  QA 6101 – 6104

3
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ

ดานอื่น ๆ 
QA 6102 – 6103

QA 6105 – 6107

4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง



QA 6103

QA 6105 – 6106

QA 6108 – 6109

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดย

ผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ


6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ

นานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสาร

ศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการ

บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ



ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  4   ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   4 ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  4  ขอ  (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน  ปฏิบัติได  และมีแผนงานรองรับ  โดยได

กําหนดนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและมอบใหคณะวิชาและหนวยงาน

สนับสนุน  โดยเฉพาะศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  ตามแผนปฏิบัติงาน  ประจําปการศึกษา 2551
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2.  มีการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  โดยไดดําเนินการดังนี้

 โครงการศึกษาดูงานวีถีชีวิตพื้นบาน ณ  ชุมชน  ต.บางน้ําผึ้ง  จ.สมุทรปราการ

 โครงการศึกษาดูงานทางดานศิลปวัฒนธรรมทางดานสถาปตยกรรม  ณ  เมือง

โบราณ   จ.สมุทรปราการ

 โครงการอบรมบมธรรมนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร  ณ  เสถียรธรรมสถาน

 โครงการเรียนรูเรื่องการทองเที่ยวและชมศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาภาษาจีน

 โครงการทัศนศึกษาวัดพระแกว พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

วัดอรุณราชราม และชมการสาธิตวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

 กิจกรรมสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป 2551 

 กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน

 กิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนาทุกวันสําคัญ  โดยศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เนน

ใหอาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาเขารวม   เชน  ตักบาตรขาวสารอาหารแหง ทําบุญเลี้ยงพระ

 กิจกรรมงานพิธีไหวครู    

 กิจกรรม “วันรําลึกดร.เกริก” รวมสักการะพระภูมิเจาที่  สักการะอนุสาวรีย ดร.เกริก 

มีพิธีสงฆรวมทําบุญถวายภัตตาหาร   วางพวงมาลาสดุดี ดร.เกริก ซึ่งเปนประเพณีสืบทอดจัดทํามาประจํา

ทุกป

 กิจกรรมรณรงคแตงกายดวยผาไทยทุกวันพุธ  

  กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสวางอารมณ จ.ยโสธร  

 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณโดยบุคลากรแตงกายเครื่องแบบ

มหาวิทยาลัย และนักศึกษาแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา

 กิจกรรมพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําป 2550 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551  ณ 

อาคารใหม สวนอัมพร ไดสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยนิมนตพระภิกษุสงฆมาสวดชยันโต ซึ่งได

ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป

 กิจกรรม “สานสัมพันธวันรมพฤกษเกมส” ประจําปการศึกษา 2551  มีการประกวด

การแสดงเชียรลีเดอร มีการสืบสานวัฒนธรรมโดยการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

  กิจกรรมวันลอยกระทง  มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม  และประกวดนางนพมาศแตง

กายชุดไทย

 กิจกรรมรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต



Krirk  University  :  มหาวิทยาลัยเกริก

97

 กิจกรรมทําบุญวันขึ้นปใหม 2551 

 กิจกรรม “วันคริสตมาส” วันที่ 25  ธันวาคม   ของทุกป

 กิจกรรม “วันรายอ” รวมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ

 กิจกรรมงาน “สานสัมพันธวันอาซูรอ ป 51”

 กิจกรรรมสนับสนุนนักศึกษามุสลิมของคณะฯ  ปฏิบัติศาสนกิจ ณ หองละหมาด

 กิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมดวยพิธีบายศรีสูขวัญโดยอาจารยชินกร  ไกรลาศ

(ศิลปนแหงชาติ) และคณาจารยผูกขอมือใหนักศึกษาใหมในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ยิมเนเซียม อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ  ฯ

 กิจกรรมเดินพาเหรดโดยใชการแสดงกลองยาวซึ่งเปนเอกลักษณดนตรีไทย

 กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมดานภาษา  โดยนักศึกษาอานคําสดุดี  ดร.เกริก ใน 

“วันรําลึก ดร.เกริก” เปนภาษาไทย  ภาษาจีน  และภาษาอังกฤษ

  กิจกรรมรวมงาน “ขันโตกดินเนอร” ของชมรมจาวเหนือ  ชมศิลปะและวัฒนธรรม

การแสดง/ สลอ-ซอ-ซึง

 กิจกรรมนักศึกษาเขารวมฟงการบรรยายธรรมดานจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง  

ตาลปุตโต  จัดโดยสาขาวิชาบัญชี

 กิจกรรมรวมบันทึกเทปโทรทัศนถวายความจงรักภักดีและรวมกลาวอาเศียรวาทตอ

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 81 พรรษา ในวันที่ 7 พ.ย.2551 ณ 

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กทม.

 กิจกรรมรวมแสดงมุฑิตาจิต ดร.สุวรรณี  มังคละพฤกษ  ประธานมูลนิธิ ดร.เกริก  

มังคละพฤกษ ในโอกาสคลายวันเกิดและวันปใหมไทย  วันที่ 1 เม.ย.2552 ณ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย   จ.

สมุทรปราการ

 กิจกรรมรวมแสดงมุฑิตาจิต  ฯพณฯพลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย  องคมนตรี และ

นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก  วันที่ 9 เม.ย. 2552

 โครงการทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม (ณ เสถียรธรรมสถาน)

 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปวัฒนธรรม จ.นครนายก

 โครงการคายหุนกระบอก  อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  

 โครงการวัฒนธรรมสัญจร

 โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่ 9

 โครงการถวายพระบรมสารีริกธาติ
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 โครงการแขงขันนาฎยศิลปลานนา  ชิงถวยเกียรติยศพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา

โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ  อันเห็นไดชัดเจน 

เชน จากการที่อาจารยภาควิชาศึกษาทั่วไปไดศึกษาดูงานดานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และดาน

ศิลปวัฒนธรรม ณ จ.สมุทรสงคราม  และ จ.สุพรรณบุรี   สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยเฉพาะนําไปใชกับภารกิจหลักในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปที่เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1/2551  ซึ่งจัดใหมี “วิชาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เปนวิชาใหมอยูในหลักสูตรฯ 

หรือจากการที่อาจารยภาควิชาศึกษาทั่วไปไดศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมตามสถานที่สําคัญทางพุทธ

ศาสนา  สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอน และสอนสอดแทรก

คุณธรรมในรายวิชา  โดยเฉพาะนําไปใชกับภารกิจหลักในการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ทุก

สาขาวิชาเริ่มใชในภาคเรียนที่ 1/2551  ซึ่งจัดใหมี “วิชาบัณฑิตอุดมคติไทย” ที่เปนวิชาใหมอยูในหลักสูตรฯ 

และจากการที่นักศึกษาไดเขารวมโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารการจัดการ ณ เมืองโบราณ  จ.

สมุทรปราการ  นักศึกษาสามารถบูรณาการนําความรูในหองเรียนและการไดเห็นตัวอยางที่ไดจาก

ประสบการณจริงไปประยุกตใชและนําไปพัฒนาตนเองไดหรือจากการที่นักศึกษาที่เรียนวิชาภาวะผูนําและ

การพัฒนาทีมงานไดเขารวมโครงการทัศนศึกษาพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระพี่นางฯ  

นักศึกษาสามารถบูรณาการนําความรูในหองเรียนและการไดเห็นตัวอยางที่ไดจากการปฏิบัติ  นําไปพัฒนา

ตนเองและทีมงาน  นอกจากนั้นยังมีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอื่น  อาทิ  การอบรม

สั่งสอน  เรื่อง มารยาทแกนักศึกษาระหวางการเรียนการสอน การแตงผาไทยในทุกโอกาสที่มีการจัด

กิจกรรมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย    รวมถึงสอดแทรกวัฒนธรรมที่ดีงามตาง ๆ  ไปกับการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจนทั้งในสวนของคณะวิชาและ

ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  เชน  การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต  วันเขาพรรษา  วันแม  การจัดงานวัน

ไหวครู   ในดานการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมนั้นมหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อใหนักศึกษา

มีระเบียบวินัย  แตงกายและวางตนเหมาะสม  การเคารพซึ่งกันและกัน   การชวยเหลือเพื่อนมนุษยตาม

หลักศาสนา  การทําบุญตามประเพณี  และที่สําคัญคือตั้งใจเรียนและประพฤติตนใหดีสมกับความรักและ

ไววางใจของผูปกครอง  จัดกิจกรรมประเพณีปฐมนิเทศ  และปจฉิมนิเทศ  การประดับตกแตงมหาวิทยาลัย  

หองประชุมดวยภาพจิตรกรรมเพื่อสรางบรรยากาศและเสริมสรางความภาคภูมิใจดานศิลปวัฒนธรรม

4.  มหาวิทยาลัยเกริกมีการสงเสริมดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ  โดยศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสงนักศึกษาเขารวมเปนนักดนตรีไทยและผูแสดงรํา

ศิลปวัฒนธรรม ในงาน “ดนตรีไทยอุดมศึกษา” ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยบูรพาอีกทั้ง

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร 3 คน  คือ นายพรศักดิ์  มโนชาติ  นายปยบุตร  โสภณ ไดรับคัดเลือกใหรับเข็ม

และเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติผูที่นับถือพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหง
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ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ   และนายสุรชัย  อยูสุข  ไดรับคัดเลือกเปนทูตวัฒนธรรมตัวแทนประเทศ

ไทย เขารวมโครงการ ASEAN KOREA ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี    ทั้งนี้ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

เปนหนวยงานกลางที่รวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมในการจัดทําฐานขอมูลและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  

มีกาสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพรในโอกาสตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  เชน  มีการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมในงานวันรําลึก ดร.เกริก / งานวันลอยกระทง / งานสงทายปเกาตอนรับปใหม / นอกจากนั้น

คณะฯ ยังมีการจัดโครงการ “รักษศิลปวัฒนธรรม” เปนประจําทุกป  เพื่อสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการ / กิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรม

อยางตอเนื่องเสมอมา    

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 1108 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนของคณะวิชา

QA 1109 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงชี้

QA 6101 แผนดําเนินงานของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประจําปการศึกษา 2551

QA 6102 โครงการดานศิลปวัฒนธรรมของคณะวิชา

QA 6103 ภาพกิจกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมของคณะวิชาและศูนยสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม

QA 6104 เอกสารเชิญอาจารยประจําคณะวิชาเขารวมงานในการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม

QA 6105 หลักสูตร / รายวิชาที่แสดงถึงการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

QA 6106 ประกาศการแตงกายดวยผาไทย

QA 6107 เอกสารการเปนกรรมการโครงการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

QA 6108 เอกสารแสดงการเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

QA 6109 เอกสารการมอบภาพจิตรกรรมเพื่อประดับหองประชุม

QA 6110 งบประมาณสําหรับโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2551
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 6 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 3 / 1 =  3.00

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :

มหาวิทยาลัย   มีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการดาน

ศิลปวัฒนธรรม  จึงไดจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณี

และโอกาสตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษาในทุกกิจกรรม  เชน งานแหเทียน

พรรษา  งานวันสงกรานต  งานวันลอยกระทง  งานทําบุญปใหม  เปนตน
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องคประกอบที่  7      การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหแขงขัน

ไดในระดับสากล

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ขอ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  QA 7101

2 สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยมากกวาปละ 2 ครั้ง  QA 7101 – 7103

3

มีการประชุมกรรมการของสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 

ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ย

ไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการ

หนวยงานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม

 QA 7102 – 7104

4 สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีตาม

หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา  QA 7101

5 สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ

สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  QA 7101

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  5  ขอ   (ขอ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5  ขอ  (ขอ) 

เปาหมายปนี้  : 5  ขอ  (ขอ) เปาหมายปตอไป :  5  ขอ  (ขอ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. สภามหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนและมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร 

และนโยบายในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหแขงขันไดในระดับสากล

2. สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม  4  ครั้งตอป  โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทาง 

การพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  

และการเมือง  ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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3. ในปการศึกษา 2551  สภามหาวิทยาลัยมีการประชุม  4  ครั้งตอป   ตามแผนคิดเปน  

100%  และในการประชุมมหาวิทยาลัยแตละครั้งมีคณะกรรมการเขารวมเกินกวา  80%  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

มีการสงหนังสือเชิญแจงวาระการประชุมใหกรรมการสภาทราบลวงหนาเกินกวา  7  วัน  กอนการประชุม

4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีเปนระยะ ๆ  ผานที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย

5. มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมา-

ภิบาลทั่วทั้งองคกร  เชน  ปกปองผลประโยชนของผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพ

การศึกษา  สงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เปดโอกาส

ใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน  และตรวจสอบการดําเนินงาน  อีกทั้งมีนโยบายในการผลักดันให

มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานดานคุณภาพการศึกษาใหแขงขันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ  4  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกข อ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7101 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปการศึกษา  2551

QA 7102 จดหมายแจงการสงวาระการประชุม

QA 7103 รายชื่อผูเขารวมประชุมในแตละครั้ง

QA 7104 รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย
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ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส 

ตรวจสอบได 
QA 2101

QA 7201 – 7202

2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช

ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ

วิชาและผูมีสวนไดสวนเสีย


QA 2101

QA 7203 – 7204

3
มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน  QA 7203 – 7207

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร

ตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  QA 7208 - 7209

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 4  ขอ   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   4 ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 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 และดําเนิน 

การตามแผนอยางที่กําหนดไว  โดยมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายใหผูบริหารระดับคณะวิชา ไดเขารวม

ประชุม / อบรม / สัมมนาทั้งภายในและนอกสถานที่  รวมอบรมวิจัย / ทําวิจัย / นําเสนอผลงานวิจัย  

ตลอดจนการเพิ่มพูนความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาตัวบงชี้ของโครงการเพื่อดําเนิน 

การตามแผนดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 3 ข อแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกข อ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2551

QA7201 ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง การสรรหาหัวหนาสาขา

QA7202 เอกสารแสดงระบบการสรรหาหวัหนาสาขาวิชา

QA7203 ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน

QA7204 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร

QA7205 สรุปแบบประเมินผลงานของผูบรหิาร  ปการศึกษา 2551

QA7206 แบบประเมินการตอสัญญาจางประจําป  บค 26/2 (ระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย) 

QA7207 แบบฟอรมการประเมินความดีความชอบ

QA7208 แผนและงบประมาณที่จัดสรรเพือ่พัฒนาผูบริหาร  เชน การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ  การศึกษาตอ  

ของมหาวิทยาลัย  ประจําปการศกึษา  2551

QA7209 หลักฐานการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา  ของผูบริหารระดับคณะวิชา
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ตัวบงชี้ 7.3 มีการพัฒนาองคกรสูองคการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ      
การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกร

แหงการเรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
คณะวิชารับทราบ


QA 2101

QA 7301 -7302

2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50  QA 7302 – 7306

3
มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  QA 7307 – 7308

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู


QA 2101
QA 7309 – 7310

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู


QA 7306
QA 7309

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   5  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5 ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :   5 ขอ   (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู    และ  

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ  โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดจัด

โครงการการจัดการความรูเพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุม KM  เปนประจําทุก

เดือน  

2. ในระยะตอมามีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม        

เปาหมายรอยละ 100  กลาวคือ  ทุกครั้งที่มีการรวมประชุมของคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยจะมีการ

วิเคราะหปญหา  การแลกเปลี่ยนความรู  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  ภัยคุกคามและโอกาสของแผนและ

โครงการตาง ๆ  ตลอดจนสรุปผลการประเมินการดําเนินการโครงการตาง ๆ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

อันเปนการสรางองคกรแหงการเรียนรูในสถาบันการศึกษา

3. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูในโครงการตาง ๆ โดยมีการ

ประเมินผลและติดตาม   การประชุมคณาจารยในคณะวิชาตาง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน

และสรุปประเด็นในที่ประชุม  เพื่อนําไปปรับแผนการจัดการความรูในปการศึกษาตอไป 
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4. มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู  

ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  มีการรวบรวมองคความรูที่มีอยู

ในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกร

สามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมทั้งปฏิบัติงานตามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 3 ข อแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอย างน อย 4 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2551

QA 7301 เอกสารการประชาสัมพันธใหบุคลากรในคณะทราบถึงแผนการจดัการความรู

QA 7302 แผนการจัดการความรูของคณะวิชาและหนวยงาน

QA 7303 มุม KM  ของคณะวิชา

QA 7304 เอกสารจากคณาจารยไปสัมมนานํามาเผยแพร

QA 7305 สําเนา web board  คณะฯและ  web board  HR Club

QA 7306 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู”/และ

ผลการประเมินในการจัดองคกรการเรียนรูในปการศึกษา 2550 ท่ีนํามาใชอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

QA 7307 เอกสารจากสํานักประกันคุณภาพเชิญบุคลากรเขารวมสัมมนาการจัดการความรู 

QA 7308 เอกสารการเขียนแผนการจัดการความรู (กุมภาพันธ 2552)

QA 7309 ผลการประเมินโครงการการจัดการความรู

QA 7310 การติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู
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ตัวบงชี้ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 

ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  QA 7401

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ

สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัด

วางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง 

การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ

พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

 QA 7404 - 7420

3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง

บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และอยูอยางมีความสุข


QA 7402 - 7403

QA 7412

QA 7421 - 7422

QA 7423

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว

ตามสายงาน


QA 7405

QA 7410

QA 7412

QA 7414 – 7415

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง

เปนระบบ  QA 7421 - 7422

6 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร

ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น  QA 7421 - 7422

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   4  ขอ   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6  ขอ (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 5  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  6 ขอ  (ระดับ)
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประเด็นยุทธศาสตรการจัดการ

องคความรู  ดานการพัฒนาฝกอบรม ฯ  การทําผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอ  เพื่อใหไดคุณวุฒิที่

สูงขึ้น  ทั้งบุคลากรสายอาจารยและสายสนับสนุน   โดยกําหนดเปาประสงคใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี

การพัฒนาทุกระดับ

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  มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้ง

ในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยไดจัดสรรอัตรากําลังใหไมกระทบกับงานประจําที่ทํา  

3. มีระบบสวัสดิการบุคลากร ตามระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเกริก  และสราง

บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  มีการจัดสวัสดิการคา

รักษาพยาบาลใหกับบุคลากรตามอายุการทํางาน สนับสนุนใหมีกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร  โดยมีทีม

แพทยและพยาบาลมาใหบริการตรวจสุขภาพประจําป   และมีการจัดสรรคาตอบแทนใหกับผูที่ปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานประจํา  มหาวิทยาลัยมีการใหบริการหองประชุมในการจัดประชุม  อบรม  

สัมมนา  มีหองพักอาจารย  มีโสตทัศนูปกรณและอุปกรณตาง ๆ  ที่เอื้อตอการเรียนการสอน  เชน  เครื่อง

ฉายภาพขามศีรษะ  จอภาพ  โปรเจคเตอร  เครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต   เครื่องรับโทรทัศน  

มุมหนังสือพิมพ  และวารสารเผยแพรหองเรียนที่มีอุปกรณการสอนที่มีความพรอม   ที่สงเสริมใหอาจารย

ไดจัดการเรียนการสอน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรมี

การออมทรัพยและเปนสวัสดิการ   ตลอดจนเปนหลักประกันใหแกสมาชิกและครอบครัว   เมื่อบุคลากร

ลาออกจากงาน   หรือครบเกษียณอายุ   หรือถึงแกกรรม

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ

กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกใน
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ตําแหนงที่สูงขึ้น   มีการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยความ

เปนธรรมและโปรงใส  สนับสนุนใหคณาจารยไดสงผลงานเพื่อขอดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการจัดทําเอกสารทางวิชาการโดยเฉพาะงานวิจัยเปนเงิน  70,000  บาท  รวมถึง

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาใหแกคณาจารยและเจาหนาที่ทั้งภายในและตางประเทศ   นอกจากนี้ยังมีการ

สนับสนุนใหเขารวมการประชุมสัมมนาประจําปของมหาวิทยาลัย เพื่อระดมความคิดจากบุคลากรทุกระดับ 

ทุกสายงานเพื่อหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรนําเสนอปญหา 

อุปสรรคในการปฏิบัติงานดานตางๆ ตอผูบริหาร

5. มหาวิทยาลัยมีการประเมินสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานตาง ๆ  

ในกองกลาง  สํานักอธิการบดี  ซึ่งผูกรอกแบบประเมินไดแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกระดับ  ไดผล

การประเมินความพึงพอใจในดานสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกริก  บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง  มากถึงรอยละ 62.62     โดยในปการศึกษา 2551   มหาวิทยาลัยไดสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ

สวัสดิการพนักงาน  ในดานความพึงพอใจตอสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให   และดานการไดรับประโยชน

จากสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให     สวัสดิการที่บุคลากรเห็นวามีประโยชนมากที่สุด  3  อันดับ  คือ  

สวัสดิการคารักษาพยาบาล   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  และสวัสดิการตรวจสุขภาพ

6.  มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง  และแจง

ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไม ครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ

อย างน อย 5 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7401 แผนงานของงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ปการศึกษา  2551

QA 7402 บันทึกการตรวจสุขภาพประจําป

QA 7403 บันทึกขอเชิญรับฟงการบรรยายการใหความรูเกี่ยวกับประกันสังคม  เรื่อง  “ สิทธิประโยชนและวิธีการใช

สิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ” 

QA 7404 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก  ที่ 109 / 2551  เรื่อง  ใหเจาหนาที่ทดลองปฏิบัติงาน  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551

QA 7405 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก  ที่ 130 / 2551  เรื่อง  แตงตั้งบุคลากรดํารงตําแหนง   ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2551

QA 7406 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก  ที่ 129 / 2551  เรื่อง  แตงตั้งอาจารยประจําคณะนิติศาสตร  

ลงวันที่  22 สิงหาคม  2551

QA 7407 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก  ที่ 18 / 2551  เรื่อง  โอนยายบุคลากร   ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552

QA 7408 แบบฟอรมใบลงเวลาปฏิบัติงานลวงเวลา

QA 7409 บันทึกขออนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

QA 7410 บันทึกขออนุมัติบรรจุอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร

QA 7411 บันทึกขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธรับสมัครอาจารย

QA 7412 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยบุคลากร พ.ศ. 2550

QA 7413 แบบประเมินผลเจาหนาที่ทดลองปฏิบัติงาน

QA 7414 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารยประจํา  ( บค.20 ) 

QA 7415 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายเจาหนาที่ ( บค.19 )

QA 7416 แบบประเมินผลการสัมภาษณงาน

QA 7417 แบบประเมินผลอาจารยสอบภาคปฏิบัติ

QA 7418 แบบประเมินผลอาจารยทดลองปฏิบัติงาน ( บค. 17)

QA 7419 บันทึกภายใน  เรื่องขอสงสรุปผลการเขารวมสัมมนา

QA 7420 หนังสือเชิญเขาฟงสัมมนาวิชาการเรื่อง พนักงานและองคกรแบบใดถึงจะสวนกระแสและอยูรอดในภาวะ

วิกฤติเศรษฐกิจ  

QA 7421 ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากกรที่มีตอสวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากร

QA 7422 ผลสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

QA 7423 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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ตัวบงชี้ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา

การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน
มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ  QA 7501 -7504

2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  QA 7505

3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล  QA 7506 - 7509

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  QA 7510 - 7511

5 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง
ระบบฐานขอมูล  QA 7512 - 7514

6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบ
เครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด

 QA 7515 - 7516

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   6  ขอ   (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  6  ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  6  ขอ  (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  มหาวิทยาลัยเกริกมีนโยบายการทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  เพื่อเปนขอมูลใน

การตัดสินใจและนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ

และมีสารสนเทศที่ถูกตองและทันสมัย สามารถใชประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และ

ดําเนินการสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร 

โดยมีศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานกลางมีหนาที่นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยในการบริหารจัดการและบริการการศึกษา ตามแผนพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร ป 2550 – 2554 เพื่อให

สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย และดูแลพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ภายใต

โครงการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยเกริกมีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหารและสําหรับการ

บริหารจัดการระดับคณะ หนวยงานสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   ซึ่งประกอบดวย  ระบบ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย  ระบบงานทะเบียนนักศึกษา   ระบบจัดการตารางเรียน   ระบบสารสนเทศ

สํานักหอสมุด ระบบงานการเงิน   ระบบประเมินผลการสอนอาจารย   ระบบสารสนเทศอาจารยที่ปรึกษา 
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ระบบทะเบียนประวัติอาจารย   ระบบงานจัดซื้อ   ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส   ระบบฐานขอมูล

งานวิจัย ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา   ระบบบริหารบุคคล  ซึ่งพัฒนาและดูแลโดยศูนยคอมพิวเตอร

มหาวิทยาลัยเกริก 

3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดย

การประกาศบังคับใชระเบียบการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติ

ตาม อีกทั้งยังมีการทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา 2551 โดยในหมวด 8 ของแผนบริหาร

ความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวของกับความปลอดภัยของขอมูล โดยมีศูนยคอมพิวเตอรบริหารจัดการในสวนนี้ มี

รายละเอียดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงฯ ในสวนความปลอดภัยของขอมูลไดมีการ

สํารองขอมูลภายใตการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล และผูใชงานตองมีรหัสผาน

สําหรับเขาถึงขอมูลซึ่งมีสิทธิกระทําตอขอมูลแตกตางกันไปตามระบบงาน

4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยศูนยคอมพิวเตอรเปน

หนวยงานกลางในการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   และเผยแพรผลการสํารวจฯ  ทางเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย 

5. มีการนําการประเมินในขอ 3    โดยการปรับปรุงระบบการเขาใชเครือขายภายใน

มหาวิทยาลัย โดยผูใชบริการตองมีรหัสผูใชบริการและรหัสผานจึงจะสามารถเขาใชงานและเขาถึงระบบ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐาน IT รองรับ พรบ.

คอมพิวเตอร โดยศูนยคอมพิวเตอรเปนผูบริหารจัดการ 

สําหรับการนําผลการประเมินในขอ 4   มาดําเนินการปรับปรุง ระบบสารสนเทศและ

ฐานขอมูลที่ใชงานปจจุบันสามารถปรับปรุงระบบตามคํารองขอแกไขระบบของผูใชงาน   โดยยื่นคํารอง

ใหแกศูนยคอมพิวเตอรซึ่งเปนผูดูแลพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสวนกลาง  การปรับปรุงเปนไปเพื่อใหมี

ความถูกตองเหมาะสมตามความตองการของผูใชบริการและชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยผูใชบริการสามารถกรอกแบบฟอรม แจงความประสงคปรับปรุงระบบสารสนเทศไดโดยตรง   ในป

การศึกษา 2551  มีการปรับปรุงแกไขตางๆ  ดังที่ปรากฏในรายงานสรุปการปรับปรุงระบบสารสนเทศ  

ประจําปการศึกษา 2551 

6. มีการเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตกับ

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งไดแกระบบภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิต และระบบมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษา สกอ. ซึ่งประกอบดวยขอมูลบุคลากร นักศึกษา 

หลักสูตร และการเงิน 
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เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 2 ข อแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอย างน อย 3 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐานของคณะวิชา
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7501 คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยเกริก เรื่องแตงตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกริก

QA 7502 แผนพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ. 2550 - 2554)

QA 7503 แผนปฏิบัติงานศูนยคอมพิวเตอร  ประจําปการศึกษา 2551

QA 7504 โครงการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั

QA 7505 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดาํเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก

QA 7506 ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก เรื่องการใชงานระบบเครือขายคอมพวิเตอร 2547

QA 7507 แผนบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเกริก

QA 7508 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของศูนยคอมพิวเตอรปการศึกษา 2551

QA 7509 โครงการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

QA 7510 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร ป
การศึกษา 2551

QA 7511 สําเนาเว็บเพจเผยแพรผลสํารวจการประเมินความพึงพอใจฯ
http://www.krirk.ac.th/computer/service2551.html

QA 7512 โครงการเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐาน IT รองรับ พรบ.คอมพิวเตอร

QA 7513 ตัวอยางแบบฟอรมรายงานปญหา / แสดงความตองการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง / แกไขโปรแกรม

QA 7514 รายงานสรุปการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2551

QA 7515 สําเนา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สกอ. http://www.job.mua.go.th/

QA 7516 สําเนา ระบบมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษา สกอ.  http://www.data.mua.go.th/
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ตัวบงชี้ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน

1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 

ผานชองทางตาง ๆ อาทิเอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด 

นิทรรศการ


QA 2708

QA 3118 – 3119

QA 7601 – 7602

2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทาง

ที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง  QA 7603 - QA 7606

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ

บริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการ

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม


QA 2101

QA 7606

4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 

2 ครั้ง

 QA 7607 – 7608

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาค

ประชาชน  QA 7609

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  3  ขอ (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5 ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 3  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :   5  ขอ   (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.   มหาวิทยาลัยเกริกมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทาง

ตาง ๆ  หลากหลายชองทาง  ดังนี้

 การเปดเผยขอมูลหลักในดานตาง  ๆ โดยใช  website  หลักของมหาวิทยาลัย  คือ  

www.krirk.ac.th  เชน  การเผยแพรขาวสารกิจกรรม  ขาวประชาสัมพันธ  การเปดโอกาสใหภาคประชาชน  

ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสเขารวม  เชน  วันสงกรานต  วันเขาพรรษา  วันรําลึก ดร.เกริก  เปน

ตน  โดยมีการเชื่อมโยงกับ website  ของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน
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 แผนพับ  สิ่งพิมพ  เพื่อแนะนํามหาวิทยาลัย  คณะวิชา  โปรแกรมวิชา

 จัดทําหนังสือพิมพขาวรมพฤกษ  รายเดือน  เพื่อเผยแพรขาวสารของบุคคลทั่วไป

 ติดประกาศขอมูลขาวสารตามอาคารสถานที่ตาง ๆ  ใหประชาชนไดรับทราบ  เชน  

การเปดรับสมัครบุคคลากร   การใหทุนสนับสนุนการวิจัย  การเปดรับสมัครนักศึกษา  การจัดอบรม  

ประชุม  สัมมนา  และกิจกรรมตาง  ๆ 

 จัดทําวารสาร  เชน  วารสารรมพฤกษ   ราย   4  เดือน   ซึ่งเปนวารสารเพื่อเผยแพร

ผลงานการวิจัยของคณาจารย  นักศึกษา  และนักวิจัยจากภายนอก  

 การจัดนิทรรศการ  เชน  งานสัปดาหวิชาการ  ซึ่งจัดเปนประจําทุกป

 เผยแพรขอมูลผานเสียงตามสาย

2.   มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานทางชองทางที่เปดเผยและเปนที่  รับรู

โดยทั่วไปอยางนอย  3  ชองทาง ไดแก  การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดผานทาง website : 

www.krirk.ac.th    มีกลองรับฟงความคิดเห็น  เชน  กลองรับฟงความคิดเห็นของสํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา    และมีการจัดทําแบบประเมินหรือแบบสอบถามความคิดเห็น    อีกทั้งยังมีหมายเลโทรศัพท

สายตรงถึงผูบริหารเพื่อรับรองเรียนและรับฟงความคิดเห็น   รวมถึงมี  E-mail  เพื่อรับรองเรียนและรับฟง

ความคิดเห็นโดยเชื่อมโยงผานเว็บไซต     นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นผาน web board    

จดหมายรองเรียน    จัดและรวมจัดเวทีการสัมมนาบุคคลภายนอกรวมการรับฟง   ความคิดเห็น  เปนตน

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน    โดยมีเจาหนาที่

รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  เชน  การนําขอคิดเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของ นายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิตนํามาปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของอาจารยประจําและ

นําไปดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ   เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นผานสาย

ตรงอธิการบดีโดยหากมีกระทูใดที่เกี่ยวของกับคณะ อธิการบดีจะสงเรื่องมายังคณะผานสายการบังคับ

บัญชาเพื่อรับทราบและหาแนวทางแกไขปญหาตอไป

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนและหนวยงานภายนอกทั้งที่เปนทางการและไมเปน

ทางการ   และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง  เชน  การเชิญที่ปรึกษาภาคประชาชน  ซึ่งเปน

ชาวบานจากชุมขนใน  ต.บางโพงพาง  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสาคร  มารวมเปนที่ปรึกษาการทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาชุมชน  เปนตน

5.  นอกจากมหาวิทยาลัยมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

แลว  มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหภาคประชาชนตรวจสอบโดยผานศูนยบริการสังคม  ซึ่งมีหนาที่

ประสานงานดานกิจกรรมตาง  ๆ ทั้งกับชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัยและชุมชนอื่น  ๆ  ตามที่เห็นเหมาะสม  
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เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 3 ข อแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกข อ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิชา  ประจําปการศกึษา 2551 

QA 2708 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th )

QA 3118 วารสารรมพฤกษ

QA 3119 หนังสือพิมพขาวสารรมพฤกษ

QA 7601 คูมือ / ระเบียบการมหาวิทยาลัยเกริก

QA 7602 แผนพับในรูปแบบตาง ๆ

QA 7603 กระดานขาวของอธิการบดี  เพื่อรองทุกข/รวมแสดงความคิดเห็นใน  WWW.Krirk.ac.th  และเบอรโทรศัพท

สายตรงอธิการบดี

QA 7604 Web board  มหาวิทยาลัย

QA 7605 ตูรับฟงความคิดเห็น

QA 7606 การแสดงความคิดเห็นของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิตในแบบสอบถามผูใชบัณฑิตของคณะวิชา

QA 7607 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรศิษยเกามหาวิทยาลัยเกริก

QA 7608 จดหมายเชิญที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อรวมพิจารณาเคาโครงงานวิจัยโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

QA 7609 แบบประเมินโครงการของศูนยสงเสริมและบริการสังคม



Krirk  University  :  มหาวิทยาลัยเกริก

117

ตัวบงชี้ 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

การคิดรอยละ

จํานวนอาจารยประจําที่
ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด

รอยละของอาจารยประจํา
ที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

6 169 3.68 QA 7701

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  2.37  (รอยละ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 3.68 (รอยละ)  
เปาหมายปนี้  : 1  (รอยละ) เปาหมายปตอไป : 1.5   (รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
ในปการศึกษา  2551  มหาวิทยาลัยเกริกมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  จํานวน  6  คน  ดังนี้

1. รองศาสตราจารย  ดร.สมควร  กวียะ

 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณศิษยเกาเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  เปน

ผูธํารงคุณธรรมและกอปรการงานเปนคุณตอแผนดิน  เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2551

 ไดรับโลอาจารยผูอุทิศแกการเรียนการสอนของคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เนื่องในวาระวันสถาปนาคณะครบรอบ 53 ป  เมื่อวันที่  26  

พฤศจิกายน  2551

2. ดร. ดรุณี  ชูประยูร

 ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการและวิชาชีพโดยไดรับรางวัลเหรียญ  National 

Course Educator ในการปฏิบัติหนาที่นักวิชาการศึกษา  การจัดฝกอบรมหลักสูตร  ATLS Instructor 

จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษาปการศึกษานั้น
x  100
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Course จากราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย  วันที่ 18 กรกฎาคม 2551  ณ  ศูนยการประชุม 

PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ บีชรีสอรท พัทยา   จังหวัดชลบุรี

3. อาจารยมุทิตา  อารยะเศรษฐากร

 ไดรับประกาศเกียรติคุณ  “ สตรีตัวอยาง ”  ประจําป 2551  ผูทําคุณประโยชนเพื่อ

สังคม  เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2551  ณ  สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงใน

พระบรมราชินูปถัมภ  2550

 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาศิลปน  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ  ในการสนับสนุนการแสดงละครเวทีเพื่อชาติ  “ พันทายนรสิงห ”  ณ  หอประชุมใหญศูนย

วัฒนธรรมแหงประเทศไทย   เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2551

 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาศิลปน  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ  ในการสนับสนุนการจัดงานคอนเสิรตการกุศล  “ เพลงดังหนังไทยอมตะ  ปะทะคาบาเรตโชว ”  

ณ  โรงละครโกลเดน  โดม   เมื่อวันที่  20  เมษายน  2551 

4. ผูชวยศาสตราจารย  ปรีชา  พันธุแนน

 ไดรับโลบุคคลตัวอยาง  ประจําป 2551  เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ  ณ  สมาคม

สโมสรวัฒนธรรมหญิง   ในพระบรมราชินูปถัมภ  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2551

5. อาจารยวทัญู  มุงหมาย

 ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ   จากสมัชชาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงาน

คอนเสิรต การกุศล  ” เพลงดังหนังไทยอัมตปะทะคาคาบาเรตโชว ”  ณ  โรงละคร โกลเดน โดม เมื่อวันที่ 

20  เมษายน  2551 

6. ดร.ศรัณพร  ชวนเกริกกุล  
 ไดรับประกาศเกียรติคุณ  ในการเสนอบทความยุทธวิธีการสอนที่มุงเนน “ความรูคู

คุณธรรม” และสอดแทรกจริยธรรมในการสอน”   สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551

 ไดรับประกาศเกียรติคุณ “YOUNG AMBASSADOR  FOR  PEACE”  

UNIVERSAL  PEACE FEDERATION  AND  YOUTH FEDERATION FOR WORLD PEACE :  

SEPTEMBER   18,2008

คิดเปนรอยละ 
68.3

163

1006


X
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เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

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

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐานของคณะวิชา
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7701 หลักฐานรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณทีไ่ดรับ
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ตัวบงชี้ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานใน

สังกัดรวมเปนคณะ กรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร

ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือ

แนวทางในการบริหารความเสี่ยง

 QA 7801

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสราง

ความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

เปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยเสี่ยง

 QA 7801
QA 7802

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตอง

กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 

ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความ

เสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่

จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม

 QA 7802

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  QA 7803
QA 7804

5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตลอดจน มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบริหารสูงสุดของคณะวิชา

 QA 7805

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 3 ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5  ขอ (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :  5  ขอ  (ระดับ)
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง   โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน   โดยผูบริหาร

ระดับสูงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย

หรือความลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน   และจัดระดับความสําคัญของ

ปจจัยเสี่ยงในดานตาง ๆ  ดังนี้  

1) ดานการเรียนการสอน

2) ดานการวิจัย

3) ดานการบริการวิชาการ

4) ดานการบริหารจัดการ

5) ดานงบประมาณและการเงิน

6) ดานนโยบาย

7) ดานการปฏิบัติงาน

8) ดานบริการคอมพิวเตอรและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยได

ตระหนักและมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง   รวมถึงไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยง

3. ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ

ในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการ

แกไข  ลด  หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   โดยใหหนวยงานตาง ๆ  มีสวนรวมในการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง   และรวมกันวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ  หรือสรางความเสียหาย  หรือความ

ลมเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  

4. มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ  ไดดําเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงในดานตาง ๆ  ทั้ง  8  ดาน  คือ  

1) ดานการเรียนการสอน

2) ดานการวิจัย

3) ดานการบริการวิชาการ

4) ดานการบริหารจัดการ

5) ดานงบประมาณและการเงิน

6) ดานนโยบาย

7) ดานการปฏิบัติงาน

8) ดานบริการคอมพิวเตอรและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โดยคณะวิชาไดสํารวจความตองการและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคจากสถาน

ประกอบการและสถานศึกษามีรายงานสรุปผลที่ไดจากการศึกษา   ในดานบริการคอมพิวเตอรและบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  โดยดําเนินการกําหนดผูรับผิดชอบในการ

สํารองขอมูลและกําหนดเวลาในการสํารองขอมูล  กําหนดผูรับผิดชอบดูแลระบบเครือขายจัดหาวัสดุ

อุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนเพื่อดําเนินการ  แกไขระบบเครือขายภายในใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา   

กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดชั้นหนังสือและผูตรวจชั้นหนังสือเปนลายลักษณอักษร   และประเมินการจัด

ชั้นเปนระยะ   กําหนดใหมีการสํารองขอมูลการยืมคืนหนังสือทุกวันโดยผูรับผิดชอบ

5. ภายหลังการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมีการสรุปผลการดําเนินงาน ตลอดจน

มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะจากอธิการบดีและผูบริหารระดับสูงในการปรับปรุงแผนบริหารความ

เสี่ยง  ประจําปการศึกษา 2551  เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงไดสอดคลองกับสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันมากขึ้น

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 3 ข อแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกข อ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7801 วาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผูบริหาร  ปการศึกษา 2551

QA 7802 แผนบริหารความเสี่ยง

QA 7803 รายงานประจําปของศูนยคอมพวิเตอร  ประจําปการศึกษา 2551

QA 7804 รายงานประจําปของสํานักหอสมดุ  ประจําปการศึกษา 2551

QA 7805 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2551  ครั้งที่ 5
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ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล

ภายในสถาบัน 
QA 1105 - 1106

QA 1109  QA 7901

2
มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

QA 1105  QA 1109

QA 7901

3 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของสถาบัน 
QA 1109

QA 7902 – 7903

4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะ

วิชาหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยง

กับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน


QA 1106

QA 7903

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ

สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
QA 2101

QA 7904

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เปาหมายตามคํารับรอง 

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร

ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5 ขอ  (ระดับ)  
เปาหมายปนี้  : 5  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :   5  ขอ   (ระดับ)
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1. มหาวิทยาลัยเกริกมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   สําหรับการประเมินผลหนวยงานนั้นจะใหคณะวิชาและหนวยงานเปนผู

ประเมินเอง   โดยใหสาขาวิชา / ภาควิชาและหนวยงานดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตามแผนดําเนินงาน

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 2551   

4. คณะวิชามีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและ  Strategy Map รวมกับมหาวิทยาลัย และ

กําหนดใหคณะวิชาดําเนินการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรของคณะวิชาใหเชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัย

5. คณะวิชามีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  โดยมีการบริหารจัดการในการ

ดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริกคาดวาจะพัฒนาดานการบริหารจัดการใหมีระบบในการติดตามผลการ

ดําเนินการตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  ตลอดจนมีการนําผลการ  

ประเมินการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจในปการศึกษาตอไป

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 5 ข อแรก มีการดําเนินการ 5 – 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกข อ
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คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการ

กําหนดเปาหมายและตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

QA 1106 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที่ 4  ระยะเวลา 5 ป ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555 )

QA 1109 เอกสารประเมินผลโครงการและแผนงานตามตัวบงชี้

QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมบรหิารคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 7901 หลักฐานการประเมินผลบุคคล / แบบฟอรมการประเมินผลบุคลากร(อาจารย/เจาหนาที)่

QA 7902 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อรวมพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะเวลา 5 ป ( 1 มิ.ย. 

2550 – 31 พ.ค. 2555 ) เพื่อเริ่มนําไปใชตั้งแตปการศึกษา 2550 ซึ่งกําหนดกรอบนโยบาย  วัตถุประสงค  

เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงาน

QA 7903 รายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ปการศึกษา 2551

QA 7904 วิสัยทัศนของคณะวิชาตาง ๆ
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 7 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 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 )

4  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

3  ขอ  ( ระดับ )

1%  

4  ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ  ( ระดับ )

5 ขอ

4  ขอ

5  ขอ

6  ขอ

6  ขอ

3  ขอ

3.68%

5  ขอ

5  ขอ

3

3

3

3

3

3

3

3

2

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 26/9  = 2.89

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   บุคลากร

สามารถตรวจสอบการทํางานของผูบริหารไดและสามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆ ได   โดยในปการศึกษา 

2551  มหาวิทยาลัยมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ   โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง  บุคลากรสามารถ

ประเมินการทํางานของผูบริหารได   มีการสงเสริมบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาและสนับสนุนใหมี

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  : 
แมมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนถึงปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูเสมอในที่ประชุมผูบริหาร   แตก็ยังขาดการวางแผนการแกไขความเสี่ยง

ตาง ๆ  อยางจริงจัง  แตมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมีผูดูแลรับผิดชอบหนาที่ที่มีการระบุในแผนบริหาร

ความเสี่ยง  เมื่อเกิดปญหาขึ้นก็จะมีการนําเสนอในการประชุมผูบริหาร   เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกัน

ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูเสมอ



Krirk  University  :  มหาวิทยาลัยเกริก

127

องคประกอบที่  8      การเงินและงบประมาณ
  

ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน

1
มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย  QA 8101 - 8110

2

มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการ

จัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได


QA 8104
QA 8110

3

มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหาร

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน


QA 8106

QA 8108 – 8110

4
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยาง

นอยปละ 2 ครั้ง  QA 8105

5

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 

และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคการอยางตอเนื่อง


QA 8105 – 8106

QA 8108 - 8110

6

มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่

ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่คณะวิชากําหนด


QA 8105

QA 8110

7

ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป

ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ


QA 8106

QA 8108 – 8110

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  7 ขอ (ระดับ)     ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   7  ขอ (ระดับ) 

เปาหมายปนี้  : 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 มีการจัดทําสมุดคุมลูกหนี้เงินทดรองจาย  สามารถตรวจสอบและรายงานผล

การใชจายงบประมาณอยางโปรงใสโดยผานการเงิน และรายงานผลตออธิการบดีเพื่อรายงานตอสภา

มหาวิทยาลัย  

3.  มหาวิทยาลัยใชระบบฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยระบบการเงิน 

ระบบลงทะเบียนนักศึกษา นอกจากนี้แตละคณะวิชา / หนวยงานสนับสนุน ยังไดใชระบบฐานขอมูลสวนที่

จําเปนและเหมาะสมตอการบริหารจัดการของแตละหนวยงาน

4.  ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดรับรายงานการใชเงินตามงบประมาณบัญชีและการเงิน

ทุก ๆ  ภาคการศึกษา  ( 3  ครั้ง / 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  

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการไม ครบ 5 ข อแรก มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกข อ

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน

QA 8101 การจัดทํางบประมาณการ  ประจําปการศึกษา 2551

QA 8102 สรุปงบประมาณการรายรับ - รายจายของหนวยงานตาง ๆ  ที่เสนอขออนุมัติตามแผนงาน 

QA 8103 งบประมาณรายรับ - รายจายที่สภามหาวิทยาลัยอนมุัติแลว

QA 8104 งบประมาณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  แจงใหหนวยงานตาง ๆ  ทราบ 

QA 8105 เอกสารการแจงยอดงบประมาณใชไปประจําภาคการศึกษา

QA 8106 งบเปรียบเทียบรายรับ – รายจายตามแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแตละภาคการศึกษา (แยกกองทุน)

QA 8107 ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจําปการศึกษา 2551

QA 8108 งบทดลอง / งบการเงิน

QA 8109 สรุปยอดฐานะการเงิน

QA 8110 เอกสารสรุปรายรับ – รายจาย / ลูกหนี้  ทางดานการเงินประจาํเดือน

หมายเหต ุ  หลักฐานทั้งหมดจากฝายการเงิน
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ตัวบงชี้ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี
หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของสถาบัน  QA 8201

2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร

ของสถาบัน  QA 8202 – 8203

3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน

สถาบัน  QA 8204 - QA 8208

4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอก

สถาบัน  QA 8206  QA 8209

5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  QA 8210 - QA 8211

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   5  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :   5 ขอ  (ระดับ) 

เปาหมายปนี้  : 5  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :    5  ขอ   (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกันเพื่อ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ   ซึ่งการใชทรัพยากรรวมกันมีความจําเปนอยางยิ่งในภาวะ

เศรษฐกิจปจจุบัน   กอใหเกิดการประหยัดงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  ทุกหนวยงานมีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มีการประสานงานเพื่อมิให

เกิดการใชทรัพยากรรวมในเวลาที่ซ้ําซอนกัน    โดยมีการดําเนินการดังนี้

1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการ

รวมพิจารณาและวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันของหนวยงาน  เชน การประชุมจัดตารางสอนโดยแจง

ความประสงคในการขอใชหองเรียน / หองสอบ  โดยมิใหซ้ําซอนเวลากัน   นอกจากนั้นหนวยงานที่

ใหบริการใชทรัพยากรรวมกันยังมีการวิเคราะหความตองการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหใชโดยไมซ้ําซอน

เวลากัน  
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2.  แตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ใหบริการใชทรัพยากรรวมกันมีผลการวิเคราะห

ความตองการในการใชทรัพยากร   เพื่อจัดสรรการใชทรัพยากรโดยไมซ้ําซอนเวลากันและใหเพียงพอแก

ความตองการของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย   

3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน  ดังนี้

 มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการเรียนการสอน  โดยมหาวิทยาลัยไดเห็นถึงความสําคัญในการใชประโยชนรวมกันและจัด

ตารางการสอนใหแกอาจารยเพื่อทําการสอนในโปรแกรมวิชาและคณะอื่น ๆ  นอกเหนือจากโปรแกรมวิชา

และคณะตนสังกัด

 จัดบริการสารสนเทศเพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  

คณาจารย  และหนวยงานตาง ๆ  ไดแก  บริการการอาน  บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ  บริการ

ตอบคําถามและชวยคนควาบริการโสตทัศนวัสดุ   บริการอินเตอรเน็ต  บริการยืมคืนระหวางหองสมุด  

 หองสมุดกฎหมาย   แหลงทรัพยากรสารสนเทศดานกฎหมายเพื่อบริการแก

นักศึกษา  อาจารย  และประชาชนทั่วไปไดศึกษาคนควา   มีหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายจํานวนกวา  

2,000  เลม

 มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน   การจัดอบรม

และฝกปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรแกนักศึกษา  คณาจารย  และประชาชนทั่วไป

 อาคารเรียน   มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนรวม  จํานวน  5  อาคาร  ไดแก  อาคาร

มังคละพฤกษ  อาคาร ดร.เกริก   อาคารเฉลิมพระเกียรติ   อาคาร ดร.สุวรรณี  และอาคาร  4   ซึ่งเปน

อาคารที่จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาทุกคณะและรายวิชาที่นักศึกษาเรียนจํานวนมากที่เอื้ออํานวย

ตอการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ   ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดตารางการใชอาคารเรียน

ดังกลาวใหเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนและจํานวนนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยมีหองประชุมและหองสําหรับจัดประชุมหรือสัมมนาทุกอาคารเรียน

ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหนวยงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเขาใชประโยชนโดยจัดทําตาราง

กําหนดการเขาใช

 ศูนยกีฬาและนันทนาการ   มหาวิทยาลัยไดมองเห็นถึงความสําคัญของกีฬาในอันที่

จะชวยในการพัฒนาสุขภาพพลานามัยของคนใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ   จึงไดจัด

สถานที่และอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษาและบุคลากร   สามารถเลนกีฬาตามความถนัด

และตามความสนใจนอกเวลางานไดแกสนามกีฬาในรม  ( ยิมเนเซียม )  หองออกกําลังกาย ( หองฟตเนส )

 ยานพาหนะ   มหาวิทยาลัยมีพาหนะเพื่อชิในงานใหแกอาจารยและเจาหนาที่ที่ตอง

ออกไปภายนอกมหาวิทยาลัย   เชน  การนิเทศนักศึกษาฝกงาน  การไปอบรมสัมมนาตาง ๆ   โดยมีแบบขอ

อนุญาตใชรถ  รวมทั้งมีการลงบันทึกการใชรถยนตเพื่อเปนการวางแผนการใชทรัพยากรยานพาหนะ
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 วัสดุอุปกรณทางการศึกษา  เชน  เครื่องฉายโปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร  โนตบุค  

เครื่องฉายทึบแสง  กลองถายรูปดิจิตอล  โตะ  เกาอี้  เปนตน   ทุกหนวยงานสามารถยืมวัสดุอุปกรณทาง

การศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน  การจัดการอบรม  สัมมนา  โดยจัดใหมีการทําทะเบียนยืมวัสดุ

อุปกรณ

4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยมี

บุคลากรที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพและไดรับเชิญจากหนวยงานภายนอกเปนอาจารยพิเศษ

หรือเปนวิทยากรในการอบรมตาง  ๆ    โดยเฉพาะยังมีอาจารยไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินผลงานและ

เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการจัดทําผลงานวิชาการ   นอกจากจากนี้มีการเชิญ

อาจารยพิเศษ  วิทยากรซึ่งเปนบุคคลภายนอกมาสอนและรวมกิจกรรมกันอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  หรือ

การสงนักศึกษาเรียนขามสถาบันเพื่อใหสําเร็จการศึกษาไดภายในกําหนดเวลา  ซึ่งมีการแจงหนวยงานอื่น

ลวงหนา

5.  ในการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน   มีผลอยางมากตอ

การประหยัดงบประมาณ  โดยมิตองมีคาใชจายในการจัดหาทรัพยากร / หรือบุคลากรควบคุมดูแล

รับผิดชอบเพิ่มขึ้น  มีการประหยัดงบประมาณดานคาวัสดุ  ครุภัณฑ  และคาสาธารณูปโภค  คาน้ําคาไฟ  

เปนตน

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไม ครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ 

3  ขอแรก

มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 8201 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

QA 8202 แบบสํารวจความตองการ

QA 8203 รายงานการประชุมคณะกรรมการการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน  

QA 8204 แบบฟอรมการขอใชทรัพยากรรวมกัน

QA 8205 ตารางการใชหองเรียน

QA 8206 แผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย

QA 8207 หนังสือเชิญสอน(ขามคณะฯ)

QA 8208 หลักฐานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมกัน เชน  แบบฟอรมการขอใชรถ / 

หองเรียนที่จะใชสอนชดเชย / แบบฟอรมสงเอกสาร(ทางไปรษณีย) / การขอใชเครื่อง LCD

QA 8209 หนังสือสงนักศึกษาเขาเรียนขามสถาบัน

QA 8210 รายงานการประชุมรวมกับคณะกรรมการสโมสรศิษยเกามหาวิทยาลัย

QA 8211 รายการประหยัดงบประมาณจากการใชทรัพยากรรวม

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 8

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1

ตัวบงชี้ที่ 8.2
7 ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ  ( ระดับ )

7  ขอ

5  ขอ

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8 6/2  = 3.00

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :

มหาวิทยาลัยไดรับเงินงบประมาณจากรายรับ  คาลงทะเบียนของนักศึกษา   โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณภายในใชหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน     โดยมติความเห็นชอบของ

ผูบริหารและบุคลากรในแตละหนวยงาน   เพื่อกําหนดแนวทางการจัดสรรโดยอิงตามปริมาณภารกิจของ

แตละหนวยงานและบุคลากร   รวมเปนเกณฑในการจัดสรร กิจกรรมที่ดําเนินงานดานการเงิน    ในสวน

ของเงินทดรองจายมีการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุมเงินทดรองอยางเปนระบบ   โดยฝาย

การเงินซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและทุกขั้นตอน  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเนนการใชทรัพยากรทั้งทางดานบุคคล  ดานกายภาพ  เชน  อาคารสถานที่  วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ  รวมกัน  เพื่อประหยัดและสามารถใชงานทรัพยากรตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

คุมคา
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องคประกอบที่  9      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน
มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
QA 1106

QA 9101  QA 9104

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของสถาบัน  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน


QA 1106

QA 2101

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก


QA 9103

QA 9105 – 9106

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ

ควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่

มีการติดตาม)

 QA 9103 – 9104

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 
QA 2101  QA 2812

QA 9106

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา 

คณะวิชา และสถาบัน
 QA 9107

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  QA 9108 - 9111

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :   7  ขอ  (ระดับ)   ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :  7 ขอ  (ระดับ) 

เปาหมายปนี้  : 6  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :   7  ขอ  (ระดับ)
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของทั้งสํานัก ฯ  มีนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร   มีวัตถุประสงค   แผนการ

ดําเนินงานงบประมาณ   ขั้นตอน   วิธีการและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน    ใหการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพสําเร็จลุลวงตามนโยบายและเกิดพัฒนาการของการปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจหลัก

ของสํานัก ฯ  อยางตอเนื่อง 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยภายใตการมีสวนรวมจากคณะวิชา  หนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย  นักศึกษา 

ตลอดจนการมีสวนรวมจากภาคีภายนอก  อันไดแก  ศิษยเกา นายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมการอุดมศึกษา (สกอ .) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  จึงดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ  และรายงานการประเมินตนเอง  ( SAR ) 

และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกปการศึกษา  

3.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อ

กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้  และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยถือปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา

ตาม  “คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา” ประจําปการ  2551  ของ

สกอ.  ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพในการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. 

โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรผานการประชุมเพื่อพิจารณารวมกันและใหมีการดําเนินงานประกัน

คุณภาพตามเทคนิค PDCA เปนหลักการพื้นฐานที่ถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง 

4.  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถวน  ทั้งการ

ควบคุมคุณภาพ  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา    โดย

มหาวิทยาลัยฯ มีสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัว

บงชี้ในรายงานผลการปฏิบัติงานโดยถือแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  สกอ. และ  สมศ.  

เปนกรอบในการดําเนินงานมาโดยตลอด   ใชระบบวงจรคุณภาพ  PDCA โดยสงเสริมภารกิจหลักที่สําคัญ  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพทําหนาที่รวมกันพิจารณาขอกําหนด น้ําหนัก ตัวบงชี้ในแตละ

องคประกอบ   ตลอดจนเปนผูกําหนดกลไกการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานแตละภารกิจของสถาบัน   

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. และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไม ครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ 

4  ขอแรก

มีการดําเนินการ

อยางนอย 5 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1106 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที่ 4  ระยะเวลา 5 ป ( 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555 )

QA 2101 รายงานการประชุมคณะกรรมบรหิารคณะวิชา  ประจําปการศึกษา 2551

QA 2812 ผลงานการวิจัยของอาจารยประจําคณะวิชา

QA 9101 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะวชิาและ

หนวยงานสนับสนุน

QA 9102 หลักฐานการเขารวมอบรม / สัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

QA 9103 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเกริก

QA 9104 รายงานการ ประเมินตนเอง ของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2549 -2550

QA 9105 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ประจําป 2551 ของสกอ.

QA 9106 รายงานการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

QA 9107 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

QA 9108 เอกสารการสมัครเปนสมาชิกเครือขาย สมศ.

QA 9109 การเขารวมประชุมเสวนาการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

QA 9110 หนังสือเชิญประชุมเสวนาการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

QA 9111 ขอมูลขาวสารดานการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักประกนัคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเกริก บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (ดูใน www.krirk.ac.th)
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ตัวบงชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ

การดําเนินการระดับ เกณฑมาตรฐาน
มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา 

QA 2708  QA 3119

QA 7602  QA 9106

QA 9201 – 9205

2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน

คุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
QA 1105   QA 9111

QA 9206  

3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
QA 9204

QA 9207 – 9209

4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนา

คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  QA 9210 – 9212

5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ

วิชาและระหวางคณะวิชา  QA 9204  QA 9213

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพใน

กิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามี

สวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะวิชา
 QA 9214 - QA 9215

7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรู

และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับ

นักศึกษาอยางตอเนื่อง


ผลการประเมินตนเองปที่แลว :  4  ขอ   (ระดับ) ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6   ขอ  (ระดับ) 

เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :   6  ขอ  (ระดับ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  โดยสํานักประกัน

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกริกไดเผยแพรขาวสารขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาทางเว็บไซต

มหาวิทยาลัย  QA.News / แผนพับแจกใหแกบุคลากรและนักศึกษา    และติดประกาศประชาสัมพันธ

ขาวสารดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่บอรดประชาสัมพันธ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ  

และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งคณะวิชาใหสาขาวิชา / ภาควิชาและอาจารยผูสอนให

ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาในชั้นเรียนและติดประกาศขอมูลเกี่ยวกับดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่บอรด
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2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชกับ

กิจกรรมนักศึกษา  โดยไดระบุการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหลักสูตรทุกสาขาวิชา  คณะวิชาจึงได

จัดการเรียนการสอนและสงเสริมกิจกรรมใหสอดคลองกับที่ระบุไว   กิจกรรมตาง ๆที่จัดใหนักศึกษาเปด

โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม  โดยนักศึกษาจะมีการประชุมรวมกันวางแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมเปน

ขั้นตอนแบงหนาที่การทํางานเปนระบบ  มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย  และจัดเก็บหลักฐานในการจัด

กิจกรรม  ตลอดจนถึงขั้นประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรม  เชน  นักศึกษาจัดโครงการนองใหมไมโดด

เดี่ยว  โครงการแบงปนรอยยิ้ม

3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยมี

การอบรมใหความรูเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพในดานตาง ๆ  รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอความ

คิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  มีการประเมินการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาโดย

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ  อีกทั้งในกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นก็

ถือเปนกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี

ตัวแทนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเการวมใหสัมภาษณดานการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  ทั้งการตรวจประเมินในระดับคณะวิชา  และมหาวิทยาลัย

4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ  ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ

นักศึกษา  โดยนักศึกษาจะทํางานรวมกันเปนทีมนําความรูสูการปฏิบัติดวยการประยุกตใช PDCA ( Plan –

Do – Check – Act )  ปฏิบัติการดําเนินการตามขั้นตอนอยางเปนระบบ    นักศึกษาเกิดการเรียนรูจาก

ประสบการณจริง   นักศึกษาเขียนโครงการ / กิจกรรมโดยกําหนดหลักการและเหตุผล  วัถตุประสงค

กลุมเปาหมาย / แผนดําเนินงาน   ระยะเวลาและงบประมาณ   รวมทั้งการประเมินผลโครงการ  ซึ่งเปนการ

นําเอากระบวนการคุณภาพมาใชในการพัฒนาโครงการ / กิจกรรมของนักศึกษา

5.  นักศึกษาที่เปนตัวแทนในการอบรมโครงการ  การอบรมระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสําหรับนักศึกษา    มหาวิทยาลัยเกริก  ประจําปการศึกษา 2551  มีการสรางเครือขายใน

การทํากิจกรรมในคณะวิชา  และมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังไดนํากระบวนการคุณภาพมาใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก   โดยรวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ที่เปนเครือขายใน

การประกันคุณภาพ  เชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และใน

สวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะวิชา  โดยนักศึกษาไดนํากระบวนการ  PDCA  

มาใชในการติดตามประเมินผล  เพื่อพัฒนาการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในสวนของสโมสรนักศึกษา

และกิจกรรมของสาขาวิชา
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เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไม ครบ 4 ขอแรก

มีการดําเนินการ

4 – 5   ขอแรก

มีการดําเนินการ

อยางนอย 6 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1105 แผนการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2551 ของคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย  ( โครงการนองใหม

ไมโดดเดี่ยว  โครงการแบงปนรอยยิ้ม )

QA 2708 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th )

QA 3119 หนังสือพิมพขาวสารรมพฤกษ

QA 7602 แผนพับในรูปแบบตาง ๆ

QA 9106 รายงานการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

QA 9111 ขอมูลขาวสารดานการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักประกนัคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเกริก บนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (ดูใน www.krirk.ac.th)

QA 9201 เอกสารการมอบหมายใหนักศึกษาเขารวมอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

QA 9202 ภาพบรรยากาศการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

QA 9203 QA News

QA 9204 โครงการจัดอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

QA 9205 ภาพถายการอบรมสัมมนานักศึกษา (เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา)

QA 9206 รายชื่อนักศึกษาที่เขาอบรมความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  

QA 9207 กําหนดการตรวจประกันคุณภาพซึ่งกําหนดใหนักศึกษาใหความรวมมือเขาใหสัมภาษณตอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

QA 9208 รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมใหขอมลูกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

QA 9209 แบบประเมินอาจารยผูสอน

QA 9210 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร จังหวัดนครนายก  

QA 9211 สรุปการจัดกิจกรรม / โครงการชมรมตาง ๆ ของนักศึกษา

QA 9212 โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาทีน่ักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา

QA 9213 โครงการสงตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ  

QA 9214 สรุปผลการประเมินผลโครงการตาง ๆ  ท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา

QA 9215 สรุปผลการประเมินโครงการจัดอบรมสัมมนาการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

QA 9216 รายงานการประชุมสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2551
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ตัวบงชี้ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต

การดําเนินการ
ระดับ เกณฑมาตรฐาน

มี ไมมี

หมายเลข
เอกสารหลักฐาน

1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะวิชา และสถาบันอยางตอเนื่อง 

QA 1106  QA 2708

QA 9104  QA 9106

QA 9301

2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

QA 1106  QA 2708

QA 9104  QA 9106

QA 9301

3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
QA 2708  QA 7602

QA 3119

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน

ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
QA 1106  QA 2708

QA 9104  QA 9106

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่คณะวิชาพัฒนาขึ้น 

หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิง

ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ


ผลการประเมินตนเองปที่แลว:    4  ขอ  (ระดับ)  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    4 ขอ  (ระดับ)  

เปาหมายปนี้  : 4  ขอ  (ระดับ) เปาหมายปตอไป :    4  ขอ   (ระดับ)  

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

วิชาและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาสวนหนึ่งไดมาจากแบบสอบถามของอาจารย

ประจําคณะวิชาและจากหนวยงานสนับสนุน   บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมการอบรม / สัมมนา

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูเสมอ  มีการเผยแพรใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก

คณาจารยและบุคลากร   โดยมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการจัดทํา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  และรายงานการประเมินตนเอง  ( SAR - Self  Assessment  Report )   

ทุกปการศึกษา
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2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    โดยสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน    ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย

อิงเกณฑการประเมิน 9 องคประกอบของสกอ.    ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอันไดแก  1. ปจจัยนําเขา   2. 

กระบวนการ   และ3. ผลผลิต    สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด    โดยคณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําทุก

ปการศึกษา  และใหคณะผูบริหารประจําแตละคณะวิชา  รวมถึง หัวหนาสาขาวิชา/ภาควิชา  และบุคลากร

ประจําคณะวิชาไดเขารวมฟงการรายงานผลการตรวจการประเมิน  โดยจะมีการแจงผลการประเมินให

อาจารยประจําคณะวิชาไมไดเขารวมฟงทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง   สําหรับเลมรายงานผลการตรวจ

ประเมินไดสําเนาใหทุกหนวยงานไดทราบเพื่อประชาสัมพันธใหอาจารยและนักศึกษาทราบตอไป  และ

สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  ดูแลและประสานงานนํารายงานผลเผยแพรตอ

สาธารณชนในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ  ภายในเวลาที่กําหนด

4.  มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนอยางตอเนื่อง    โดยเฉพาะนํามาพัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี    มีการจัดเก็บขอมูลและการดําเนินงานเอกสารอยางเปนระบบและ

เปนระเบียบ   ตลอดจนเห็นไดชัดจากการวางแผนและดําเนินการผลิตผลงานวิจัย / ตีพิมพเผยแพร / และ

นําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารยเพิ่มขึ้น  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  การประเมินคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่ผานมา

เกณฑการประเมิน สกอ. 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

มีการดําเนินการ

ไม ครบ 3 ขอแรก

มีการดําเนินการ

3 ขอแรก

มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอแรก

คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย

3 บรรลุเปาหมาย
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รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1106 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก  ฉบับที่ 4  ระยะเวลา 5 ป    ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

QA 2708 website  มหาวิทยาลัยเกริก   ( www.krirk.ac.th )

QA 3119 หนังสือพิมพขาวสารรมพฤกษ

QA 7602 แผนพับของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

QA 9104 รายงานการ ประเมินตนเอง ของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2549 -2550

QA 9106 รายงานการประชุมคณะกรรมการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

QA 9301 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเกริก  ประจําปการศึกษา 2551

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 9

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1

ตัวบงชี้ที่ 9.2

ตัวบงชี้ที่ 9.3

6  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

7  ขอ

6  ขอ

4  ขอ

3

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 9/3 = 3

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :

มหาวิทยาลัย ฯ   มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกป

การศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษา   และใหถือวาการประกัน

คุณภาพเปนอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญอยางเขมขนมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในแตละป

การศึกษา

จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน  : 
แมมหาวิทยาลัย ฯ  จะเนนการทําประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางจริงจัง  แต

ยังไมมีการสรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษา

และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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ตาราง ส.1  ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ของมหาวิทยาลัยเกริก   ปการศึกษา 2551

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
1.1 มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนการดําเนินงาน กระบวนการพัฒนา

กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว

บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้

ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

6  ขอ  ( ระดับ )

85%

6  ขอ

92.59%

2

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  1 5/2 = 2.50
องคประกอบที่  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

6  ขอ  ( ระดับ )

7  ขอ  ( ขอ )

5  ขอ  ( ระดับ )

80%

ป.เอก 25%  ป.ตรี

นอยกวา 5%

ผศ. รศ. ศ.  40% 

และ  รศ. ขึ้นไป 

ไมนอยกวา10%

5  ขอ  ( ระดับ )

6  ขอ

7  ขอ

5  ขอ

28.57%

ป.เอก 20.86%

ป.ตรี  2.45%

ผศ. รศ. ศ.  

21.48%

รศ. 11.05%

5  ขอ

3

3

3

1

2

1

3
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา

ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

2.10  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 

ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

5  ขอ  ( ระดับ )

70%

90%

คะแนนเฉลี่ย 

3.5

0.025%

5  ขอ

80.13%

99.45%

คะแนนเฉลี่ย

3.94

0.36%

3

3

2

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  2 30/12 = 2.50
องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน

และสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่

พึงประสงค

8  ขอ  ( ระดับ )

 4  ขอ  ( ระดับ )

8  ขอ

 4  ขอ

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  3 6/2  = 3.00
องคประกอบที่  4  การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน

การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตอ จํานวน

อาจารยประจํา

5 ขอ  ( ระดับ )

4 ขอ  ( ระดับ )

17,000  บาท

6  ขอ

4  ขอ

41,791.40 บาท

3

3

3
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

20 % 22.01% 2

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  4 11/4  = 2.75
องคประกอบที่  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

5  ขอ  ( ระดับ )

20 %

30 %

85 %

6  ขอ

33.13%

46.54%

85.55%

3

3

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  5 12/4  = 3
องคประกอบที่  6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  6 3/1 = 3
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน 

องคประกอบที่  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 นานาชาติ

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารการศึกษา

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้

และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

5 ขอ  ( ขอ )

4  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

 3  ขอ  ( ระดับ )

1 %

  4  ขอ ( ระดับ )

5  ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ

4  ขอ

5  ขอ

6  ขอ

6  ขอ

5  ขอ

3.68%

5  ขอ

5  ขอ

3

3

3

3

3

3

3

3

2

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  7 26/9  = 2.89
องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

7  ขอ  ( ระดับ )

5  ขอ  ( ระดับ )

7  ขอ

5  ขอ

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  8 6/2  = 3
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน
การประเมิน 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ

ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

6  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

4  ขอ  ( ระดับ )

 7  ขอ

6 ขอ

4  ขอ

3

3

3

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  9 9/3  =  3.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 108/39  =  2.77
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ตาราง ส.2  ตารางสรุปการประเมินตามดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ของมหาวิทยาลัยเกริก   ปการศึกษา 2551

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
( ตามเกณฑ สกอ. ) 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้ที่  2.9 70% 80.13% 3

ตัวบงชี้ที่  2.10 90% 99.45% 2

ตัวบงชี้ที่  2.11 คะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนนเฉลี่ย 3.94 3

ตัวบงชี้ที่  2.12 0.025% 0.36% 3

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่  1 11 / 4  = 2.75

มาตรฐานที่  2 ก   มาตรฐานดานธรรมภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ที่  1.1 6  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 2

ตัวบงชี้ที่  1.2 85% 92.59% 3

ตัวบงชี้ที่  2.7 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.1 5 ขอ  ( ขอ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.4 5  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.5 4  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.6 3  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.7 1 % 3.68% 3

ตัวบงชี้ที่  7.8 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.9 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 2

ตัวบงชี้ที่  8.1 7  ขอ  ( ระดับ ) 7  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  8.2 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  9.1 6  ขอ  ( ระดับ ) 7  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  9.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  9.3 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่  2 ก 46 / 16 = 2.88
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
( ตามเกณฑ สกอ. ) 

มาตรฐานที่  2 ข    มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา

ตัวบงชี้ที่  2.1 5  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  2.2 7  ขอ  ( ขอ ) 7  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  2.3 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  2.4 80% 28.57% 1

ตัวบงชี้ที่  2.5 ป.เอก 25%  

ป.ตรีนอยกวา 5%

ป.เอก 20.86%

ป.ตรี  2.45%

2

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

ขึ้นไปไมนอยกวา10%

ผศ. รศ. ศ.  21.48%

รศ.ขึ้นไป 11.05%

1

ตัวบงชี้ที่  2.8 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  3.1 8  ขอ  ( ระดับ ) 8  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  3.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  4.1 5 ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  4.3 17,000  บาท 41,791.40 บาท 3

ตัวบงชี้ที่  4.4 20 % 22.01% 2

ตัวบงชี้ที่  5.1 5  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  5.2 20 % 33.13% 3

ตัวบงชี้ที่  5.3 30 % 46.54% 3

ตัวบงชี้ที่  5.4 85 % 85.55% 3

ตัวบงชี้ที่  6.1 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่  2 ข 45 / 17 = 2.65

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู

ตัวบงชี้ที่  4.2 4 ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.3 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่  3 6 / 2   = 3

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 108/39  =  2.77
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ตาราง ส.3  ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
ของมหาวิทยาลัยเกริก   ปการศึกษา 2551

มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
( ตามเกณฑ สกอ. ) 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

ตัวบงชี้ที่  2.2 7  ขอ  ( ขอ ) 7  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  2.3 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  2.4 80% 28.57% 1

ตัวบงชี้ที่  2.9 70% 80.13% 3

ตัวบงชี้ที่  2.10 90% 99.45% 2

ตัวบงชี้ที่  2.11 คะแนนเฉลี่ย 3.5 คะแนนเฉลี่ย 3.94 3

ตัวบงชี้ที่  2.12 0.025% 0.36% 3

ตัวบงชี้ที่  3.1 8  ขอ  ( ระดับ ) 8  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  3.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  5.1 5  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  5.2 20 % 33.13% 3

ตัวบงชี้ที่  5.3 30 % 46.54% 3

ตัวบงชี้ที่  5.4 85 % 85.55% 3

ตัวบงชี้ที่  7.6 3  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  9.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 42 / 15  = 2.80

2. ดานกระบวนการภายใน

ตัวบงชี้ที่  1.1 6  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 2

ตัวบงชี้ที่  1.2 85% 92.59% 3

ตัวบงชี้ที่  2.1 5  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  6.1 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.1 5 ขอ  ( ขอ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.8 4  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.9 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 2
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มุมมองดาน
การบริหารจัดการ

เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
คะแนนการประเมิน
( ตามเกณฑ สกอ. ) 

ตัวบงชี้ที่  9.1 6  ขอ  ( ระดับ ) 7  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  9.3 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนดานกระบวนการภายใน 28 / 10 = 2.80

3.  ดานการเงิน

ตัวบงชี้ที่  4.3 17,000  บาท 41,791.40 บาท 3

ตัวบงชี้ที่  8.1 7  ขอ  ( ระดับ ) 7  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  8.2 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

เฉลี่ยคะแนนดานการเงิน 9 / 3 = 3.00

4.  ดานบุคลากร  การเรียนรู  และนวัตกรรม

ตัวบงชี้ที่  2.5 ป.เอก 25%  

ป.ตรีนอยกวา 5%

ป.เอก 20.86%

ป.ตรี  2.45%

2

ตัวบงชี้ที่  2.6 ผศ. รศ. ศ.  40% และ   

รศ.ขึ้นไปไมนอยกวา10%

ผศ. รศ. ศ.  21.48%

รศ.ขึ้นไป 11.05%

1

ตัวบงชี้ที่  2.7 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  2.8 5  ขอ  ( ระดับ ) 5  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  4.1 5 ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  4.2 4 ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  4.4 20 % 22.01% 2

ตัวบงชี้ที่  7.2 4  ขอ  ( ระดับ ) 4  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.4 5  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.5 4  ขอ  ( ระดับ ) 6  ขอ 3

ตัวบงชี้ที่  7.7 1 % 3.68% 3

เฉลี่ยคะแนนดานบุคลากร  การเรียนรู  และนวัตกรรม 29 / 11   = 2.64

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 108/39  =  2.77
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สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานที่ดีที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธ  5  ปของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ   อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรมีการ

พิจารณาปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เพื่อให

สามารถแขงขันและพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดอยาง

ภาคภูมิ

โครงการในแตละแผนการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการกําหนด

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานใหเหมาะสม     และควรมีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงาน เพื่อวิเคราะหปรับปรุงแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง  และในปการศึกษาตอไปควรนําผลการ

ประเมินตาง ๆ เหลานี้มาพิจารณาในการเขียนแผนดําเนินการอยางจริงจัง

2.  การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.  มีการการติดตามบัณฑิต

ภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการใหความรวมมือจาก

ภายนอก และการจัดการเรียนการสอน ใหกวางขวางมากขึ้นกวาปจจุบันเพื่อตอบสนองตอคุณภาพของ

บัณฑิตใหตรงกับความตองการของสังคมอยางรอบดาน

ในปการศึกษา 2551  มีสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอก

นอยกวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ. จึงควรมีแผนการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและเสนอผลงานเพื่อขอ

ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการใหแกนักศึกษา  มีการ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ซึ่งควรพัฒนา

ใหบริการตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูแลวตรงตามความตองการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น และใหสามารถชวย

อํานวยความสะดวกและสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาไดอยางแทจริง

บริการบางกิจกรรมยังไมไดมีการประเมินโดยผูใชบริการ ซึ่งอาจทําใหการจัดบริการไมตรง

ตามความตองการของนักศึกษา จึงควรเพิ่มเติมการประเมินผลจากผูใชบริการโดยตรง ประกอบกับการ

ประเมินโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและผูบังคับบัญชา   กิจกรรมบางกิจกรรมเพิ่งริเริ่มทําเปนปแรก ๆ ทําให

ยังไมมีการประเมินผลเปนลายลักษณอักษร จึงควรปรับปรุงใหมีการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อนําไปใชในการ

ปรับปรุงกิจกรรมในครั้งตอ ๆ ไปไดดียิ่งขึ้น
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4.  การวิจัย
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําใหมีผลงานวิจัยโดยกําหนดใหมี

หนวยงาน  คือ  ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารามีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยอยางจริงจัง  รวม 

ถึงมีงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยใหคณาจารยทุกคณะวิชา  รวมถึงสนับสนุนใหคณาจารยขอทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากภายนอกสถาบันดวย  ทั้งนี้ศูนยสงเสริมงานวิจัยและผลิตตําราไดกําหนดแผนงานวิจัยไวอยาง

เปนรูปธรรม

คณาจารยประจํามีผลงานวิจัยที่มีแหลงเงินทุนอุดหนุนหนวยงานภายนอกนอย   มหาวิทยาลัยควร

มีแผนการสงเสริมการขอทุนวิจัยภายนอกที่ชัดเจน  ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงอีกทางหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัย

ได  นอกจากนี้การสนับสนุนเงินในการซื้ออุปกรณในการทําวิจัยที่ไมมีหรือมีไมเพียงพอ   รวมถึงการประชุม 

ในคณะวิชาและการสรางบรรยากาศการวิจัยและสนับสนุนการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ

5.  การบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่เปนที่ยอมรับทางวิชาการและมีเครือขายการทํางานทั้งกับ

ภาครัฐ  เอกชน  รวมทั้งภาคประชาชน   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีแผนการของระบบการทํางานดานบริการ

วิชาการแกสังคมใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะวิชา

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย   มีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการดาน

ศิลปวัฒนธรรม  จึงไดจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณี

และโอกาสตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษาในทุกกิจกรรม  เชน งานแหเทียน

พรรษา  งานวันสงกรานต  งานวันลอยกระทง  งานทําบุญปใหม  เปนตน

7.  การบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   บุคลากร

สามารถตรวจสอบการทํางานของผูบริหารไดและสามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆ ได   โดยในปการศึกษา 

2551  มหาวิทยาลัยมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ   โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง  บุคลากรสามารถ

ประเมินการทํางานของผูบริหารได   มีการสงเสริมบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาและสนับสนุนใหมี

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แมมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนถึงปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยูเสมอในที่ประชุมผูบริหาร   แตก็ยังขาดการวางแผนการแกไขความเสี่ยง
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ตาง ๆ  อยางจริงจัง  แตมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมีผูดูแลรับผิดชอบหนาที่ที่มีการระบุในแผนบริหาร

ความเสี่ยง  เมื่อเกิดปญหาขึ้นก็จะมีการนําเสนอในการประชุมผูบริหาร   เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกัน

ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูเสมอ

8.  การเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดรับเงินงบประมาณจากรายรับ  คาลงทะเบียนของนักศึกษา   โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณภายในใชหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน     โดยมติความเห็นชอบของ

ผูบริหารและบุคลากรในแตละหนวยงาน   เพื่อกําหนดแนวทางการจัดสรรโดยอิงตามปริมาณภารกิจของ

แตละหนวยงานและบุคลากร   รวมเปนเกณฑในการจัดสรร กิจกรรมที่ดําเนินงานดานการเงิน     ในสวน

ของเงินทดรองจายมีการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุมเงินทดรองอยางเปนระบบ   โดยฝาย

การเงินซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและทุกขั้นตอน  

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเนนการใชทรัพยากรทั้งทางดานบุคคล  ดานกายภาพ  เชน  อาคารสถานที่  วัสดุ

อุปกรณตาง ๆ  รวมกัน  เพื่อประหยัดและสามารถใชงานทรัพยากรตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

คุมคา

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ฯ   มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกป

การศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษา   และใหถือวาการประกัน

คุณภาพเปนอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญอยางเขมขนมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในแตละป

การศึกษา

แมมหาวิทยาลัย ฯ  จะเนนการทําประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางจริงจัง  แต

ยังไมมีการสรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษา

และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย



สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินงานที่ดีที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธ  5  ปของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ   อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณา

ปรับแผนดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เพื่อใหสามารถ

แขงขันและพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางภาคภูมิ

โครงการในแตละแผนการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการกําหนดตัว

บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานใหเหมาะสม     และควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

เพื่อวิเคราะหปรับปรุงแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง  และในปการศึกษาตอไปควรนําผลการประเมินตาง ๆ 

เหลานี้มาพิจารณาในการเขียนแผนดําเนินการอยางจริงจัง

2.  การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.  มีการการติดตามบัณฑิต

ภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการใหความรวมมือจากภายนอก 

และการจัดการเรียนการสอน ใหกวางขวางมากขึ้นกวาปจจุบันเพื่อตอบสนองตอคุณภาพของบัณฑิตใหตรง

กับความตองการของสังคมอยางรอบดาน

ในปการศึกษา 2551  มีสัดสวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและวุฒิปริญญาเอกนอย

กวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ. จึงควรมีแผนการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและเสนอผลงานเพื่อขอ

ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการใหแกนักศึกษา  มีการ

สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ซึ่งควรพัฒนา

ใหบริการตาง ๆ ที่ดําเนินการอยูแลวตรงตามความตองการของนักศึกษามากยิ่งขึ้น และใหสามารถชวย

อํานวยความสะดวกและสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาไดอยางแทจริง

บริการบางกิจกรรมยังไมไดมีการประเมินโดยผูใชบริการ ซึ่งอาจทําใหการจัดบริการไมตรง

ตามความตองการของนักศึกษา จึงควรเพิ่มเติมการประเมินผลจากผูใชบริการโดยตรง ประกอบกับการ

ประเมินโดยผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและผูบังคับบัญชา   กิจกรรมบางกิจกรรมเพิ่งริเริ่มทําเปนปแรก ๆ ทําใหยัง

ไมมีการประเมินผลเปนลายลักษณอักษร จึงควรปรับปรุงใหมีการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อนําไปใชในการ

ปรับปรุงกิจกรรมในครั้งตอ ๆ ไปไดดียิ่งขึ้น



4.  การวิจัย
มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําใหมีผลงานวิจัยโดยกําหนดใหมี

หนวยงาน  คือ  ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารามีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยอยางจริงจัง  รวม 

ถึงมีงบประมาณอุดหนุนงานวิจัยใหคณาจารยทุกคณะวิชา  รวมถึงสนับสนุนใหคณาจารยขอทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากภายนอกสถาบันดวย  ทั้งนี้ศูนยสงเสริมงานวิจัยและผลิตตําราไดกําหนดแผนงานวิจัยไวอยาง

เปนรูปธรรม

คณาจารยประจํามีผลงานวิจัยที่มีแหลงเงินทุนอุดหนุนหนวยงานภายนอกนอย   มหาวิทยาลัยควรมี

แผนการสงเสริมการขอทุนวิจัยภายนอกที่ชัดเจน  ซึ่งเปนการสรางชื่อเสียงอีกทางหนึ่งใหกับมหาวิทยาลัยได  

นอกจากนี้การสนับสนุนเงินในการซื้ออุปกรณในการทําวิจัยที่ไมมีหรือมีไมเพียงพอ   รวมถึงการประชุม ใน

คณะวิชาและการสรางบรรยากาศการวิจัยและสนับสนุนการเขียนรายงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ

5.  การบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่เปนที่ยอมรับทางวิชาการและมีเครือขายการทํางานทั้งกับภาครัฐ  

เอกชน  รวมทั้งภาคประชาชน   ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีแผนการของระบบการทํางานดานบริการวิชาการแก

สังคมใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของคณะวิชา

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย   มีศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการดาน

ศิลปวัฒนธรรม  จึงไดจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีและ

โอกาสตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารยและนักศึกษาในทุกกิจกรรม  เชน งานแหเทียนพรรษา  

งานวันสงกรานต  งานวันลอยกระทง  งานทําบุญปใหม  เปนตน

7.  การบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี  มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   บุคลากร

สามารถตรวจสอบการทํางานของผูบริหารไดและสามารถใหขอเสนอแนะตาง ๆ ได   โดยในปการศึกษา 

2551  มหาวิทยาลัยมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ   โดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง  บุคลากรสามารถ

ประเมินการทํางานของผูบริหารได   มีการสงเสริมบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาและสนับสนุนใหมี

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แมมหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและแลกเปลี่ยนถึงปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยอยูเสมอในที่ประชุมผูบริหาร   แตก็ยังขาดการวางแผนการแกไขความเสี่ยงตาง ๆ  อยาง

จริงจัง  แตมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหมีผูดูแลรับผิดชอบหนาที่ที่มีการระบุในแผนบริหารความเสี่ยง  เมื่อ



เกิดปญหาขึ้นก็จะมีการนําเสนอในการประชุมผูบริหาร   เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตอยูเสมอ

8.  การเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยไดรับเงินงบประมาณจากรายรับ  คาลงทะเบียนของนักศึกษา   โดยมีการจัดสรร

งบประมาณภายในใชหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน     โดยมติความเห็นชอบของผูบริหาร

และบุคลากรในแตละหนวยงาน   เพื่อกําหนดแนวทางการจัดสรรโดยอิงตามปริมาณภารกิจของแตละ

หนวยงานและบุคลากร   รวมเปนเกณฑในการจัดสรร กิจกรรมที่ดําเนินงานดานการเงิน     ในสวนของเงิน

ทดรองจายมีการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุมเงินทดรองอยางเปนระบบ   โดยฝายการเงิน

ซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและทุกขั้นตอน  นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยยังเนนการใชทรัพยากรทั้งทางดานบุคคล  ดานกายภาพ  เชน  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณตาง 

ๆ  รวมกัน  เพื่อประหยัดและสามารถใชงานทรัพยากรตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย ฯ   มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกป

การศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษา   และใหถือวาการประกันคุณภาพ

เปนอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญอยางเขมขนมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในแตละปการศึกษา

แมมหาวิทยาลัย ฯ  จะเนนการทําประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางจริงจัง  แตยัง

ไมมีการสรางนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาและ

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน  ประจําปการศึกษา 2551  

1. ผศ.ดร. สมพจน  กรรณนุช   ประธานกรรมการ

2. รศ.สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์  กรรมการ    

3. ผศ. นพปฎล  สุวัจนานนท กรรมการ

4. ผศ.ดร. วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ กรรมการ

5. อาจารยจิรายุ  อัครวิบูลยกิจ  กรรมการ

6. ดร. ดรุณี  ชูประยูร  กรรมการและเลขานุการ
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550

โดย คณะผูประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกริก

รายนามคณะผูประเมินคุณภาพภายใน

7. รศ.ดร.เสนห  เอกะวิภาต   ประธานกรรมการ

8. ศ.ดร.สุมาลี  สังขศรี  กรรมการ    

9. ผศ.ดร.พันธศักดิ์  พลสารัมย  กรรมการ

10. ดร.ดรุณี  ชูประยูร  กรรมการ

11. อาจารยปรีชา   ปยจันทร   กรรมการ

12. อาจารยจิรายุ  อัครวิบูลยกิจ  กรรมการ

ชื่อหนวยงาน       มหาวิทยาลัยเกริก

วัน  เดือน   ป ที่ประเมิน     วันที่ 18 - 19 สิงหาคม  พ.ศ.2551   เวลา 09.30 - 17.00 น.

ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)  
มหาวิทยาลัยเกริก   ไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่อาคาร  ก.  ราชดําเนิน   เมื่อป พ.ศ.  

2495   โดยอาจารย ดร.เกริก   มังคละพฤกษ  ( พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521 )  ซึ่งเปนนักการศึกษาผูที่มี

ชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ  ในป พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 

นับเปนวิทยาลัยเอกชนรุนแรกของประเทศไทย และไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย  ใหเปดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527  โดยมุงเนนเปนพิเศษที่การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต  

วิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก  “ วิทยาลัย ”  เปน 

“ สถาบัน ” มีชื่อวา  สถาบันเทคโนโลยีสังคม   (เกริก ) เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530    โดยมีความ

มุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองใหกาวหนา   เพื่อตอบสนองตอความตองการใหม ๆ  ของสังคม  ในสวนที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม   สถาบันเทคโนโลยีสังคม  ( เกริก )   ไดรับอนุญาตจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน  “มหาวิทยาลัย ”  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ   พ.ศ.  2538  

ปรัชญามหาวิทยาลัยเกริก  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

“ ความรูทําใหองอาจ ”  
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วัตถุประสงคในการประเมิน
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรูและความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรของตน  รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม

2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหความสนใจในการทําวิจัย  ผลิตเอกสาร

ประกอบการสอนและตําราที่มีคุณภาพ  มีประโยชนตอการเรียนการสอน และเพิ่มพูนองคความรูแกสังคม

3.  เพื่อใหบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสอดคลอง

กับความตองการของสังคม

4. เพื่อสงเสริม  ฟนฟู  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ใหบัณฑิตมีความรูความเขาใจมาก

ยิ่งขึ้น

5. เพื่อการปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ 

และอุปกรณการศึกษาใหทันสมัย  สามารถใชประโยชนเพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาไดมาก

ยิ่งขึ้น

6. เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารที่มี

การกระจายอํานาจและความโปรงใส และเสริมสรางพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูความสามารถยิ่งขึ้น

7. เพื่อสรางกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การจัดการการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วีธีการดําเนินงาน

1.   ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน  และเอกสารประกอบ
2.   ศึกษาเอกสาร
3.   สัมภาษณ

3.1  ผูบริหาร

3.2  คณาจารย

3.3  ผูใชบัณฑิต

3.4  นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

3.5  เจาหนาที่

4.   เยี่ยมชมสถานที่
4.1 คณะวิชาและวิทยาลัย

4.2 หนวยงานสนับสนุน
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5.   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (แยกตามองคประกอบคุณภาพ)
ผลการประเมิน

(คะแนนเฉลี่ยรวม)องคประกอบที่
หนวยงาน คณะกรรมการ ฯ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา /ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 2.50 2.50

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.42 2.42

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.75 2.25

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกชุมชน 3.00 3.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 3.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 2.56 2.44

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.67 2.67
รวม  * 2.77 2.56

สรุปผลการประเมินตนเองเปนรายองคประกอบ  เปรียบเทียบตามปการศึกษา (ยอนหลัง 2 ป)
คาเฉลี่ย

ปการศึกษา
2548

คาเฉลี่ย
ปการศึกษา

 2549

คาเฉลี่ย
ปการศึกษา

2550องคประกอบที่

(คะแนนเต็ม 3) (คะแนนเต็ม 3) (คะแนนเต็ม 3)
1.  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนงาน 2.48 2.85 2.50

2.  การเรียนการสอน 2.40 2.85 2.42

3.  การพัฒนานักศึกษา 2.27 2.40 3.00

4.  การวิจัย 1.60 1.80 2.25

5.  การบริการวิชาการแกชุมชน 2.46 2.85 3.00

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.22 3.00 3.00

7.  การบริหารและจัดการ 2.60 2.84 2.44

8.  การเงินและงบประมาณ 2.50 3.00 3.00

9.  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 2.35 3.00 2.67

คาเฉลี่ยรวม (9 องคประกอบ) 2.32 2.73 2.56

*    หมายเหตุ  : เกณฑการตัดสินการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ  มีดังนี้คือ
คาเฉลี่ย ระดับผลการประเมิน

2.51 – 3.00 ดีมาก

2.01 – 2.50 ดี

1.51 – 2.00 พอใช

  1.50 ยังไมไดคุณภาพ
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6.   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ภาพรวม)
มหาวิทยาลัยเกริกไดรับผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป 2550 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 

2.56 หมายถึงผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก

7.   ขอคิดเห็นเพิ่มเติมแยกตามองคประกอบ
7.1 จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่  1  ปรัชญา/ปณิธาน แผนงาน
จุดเดน

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน อยางชัดเจนและมีการเผยแพรหลายชองทาง 

เชน เอกสาร Website รวมทั้งมีการจัดทําแผนระยะยาวที่ผานการวิเคราะหความสอดคลองกับนโยบาย

แผนงาน

จุดที่ควรพัฒนา
1) ขอมูลสนับสนุนตัวบงชี้ของแผนงานควรจัดทําจากการสรุปผลการดําเนินโครงการ แลว

คํานวณใหเปนภาพรวมของแผนงานแตละแผน

2) มีขอมูลสรุปเกี่ยวกับผลดําเนินงานตามแผนงานแลวนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน

ตอไป

องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน
จุดเดน

1. มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

2. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรู  เพิ่มคุณวุฒิและเพิ่มตําแหนงทาง

วิชาการ

3. ระดับความพึงพอใจของนายจาง / ผูประกอบการ / และผูใชบัณฑิตสูง

4. มีนักศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ปรับปรุงแบบประมวลรายวิชาที่มีหัวขอของการนําผลการประเมินการสอนที่ผานมา

ปรับปรุงในภาคเรียนปจจุบัน

2. การคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาคํานวณจากภาพรวมของมหาวิทยาลัย

3. สนับสนุนใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก สวนคณาจารยที่คุณวุฒิปริญญาโทควรสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากขึ้น
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องคประกอบที่  3   กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จุดเดน

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ดีและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค โดยเฉพาะกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ คือบริษัท รมพฤกษจําลอง จํากัด เพื่อที่จะใหนักศึกษา

ใชความรูในวิชาชีพเพื่อปฏิบัติการจริง คณะศิลปศาสตร มีการฝกงานที่สนามบินของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม ฝกงานใชเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษาใน

หนวยงานปฏิบัติ เปนตน

จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินกิจกรรมจากผูใชบริการ ขาดการประเมินทุกกิจกรรม ทําใหการดําเนินงานใน

กิจกรรมนั้นๆ ในปตอๆ ไปควรปรับปรุงเพื่อแกไขอยางไรบาง เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

องคประกอบที่ 4  การวิจัย
จุดเดน

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการวิจัยและมีการจัดทําแผนการวิจัย  โดยมีศูนยวิจัย

และผลิตตําราเปนหนวยงานกลางในการประสานงานเรื่องการวิจัยของมหาวิทยาลัย

2. มีชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัยใหแกคณาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคือ

วารสารรมพฤกษและสัปดาหเกริกวิชาการ

3. มีการสงเสริมใหคณาจารยเขารวมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานทักษะการวิจัย  

ตลอดจนใหทุนในการเขารวมสัมมนาเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ

จุดที่ควรพัฒนา
จํานวนอาจารยที่ขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกยังมีจํานวนไมมากนัก   

องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน

1. มีการจัดทําแผนนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานทางการบริการวิชาการแก

สังคม และหลักเกณฑหรือระเบียบในการบริการวิชาการแกสังคมโดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจ 

2. ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการบริการสังคม

จุดที่ควรพัฒนา
ยังขาดการประสานเชื่อมโยง การบริการสังคม ระหวางคณะวิชากับศูนยสงเสริมและบริการ

สังคมของมหาวิทยาลัย เพื่อใหกิจกรรมที่นักศึกษาไดดําเนินการนําไปใชเพื่อเอื้อตอกระบวนการเรียนรูใน

สาขาวิชา หรือเพื่อความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆ ของ

คณะวิชา
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหจัดกิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางหลากหลาย

และตอเนื่องตลอดป   โดยทั้งอาจารยและนักศึกษาไดเขามามีสวนรวม

จุดที่ควรพัฒนา
มีบุคลากรรับผิดชอบดานนี้มากขึ้น

องคประกอบที่  7  การบริหารจัดการ
จุดเดน

1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา  โดยมีวิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนกลยุทธ  ตลอดจนนําแผน

ดังกลาวนํามาสูการปฏิบัติที่เปนระบบอยางชัดเจน

2. มีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ  ทําใหสามารถแกไขสถานการณไดทันทวงที

3. มีการสงเสริมบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนา  โดยมีการจัดการฝกอบรม  สัมมนา  

อยางสม่ําเสมอ

4. มีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นถึงผูบริหารโดยตรงตาม E – mail  

และชองทางการติดตอสื่อสาร

จุดที่ควรพัฒนา
1. วางแผนการบริหารความเสี่ยงที่ระบุความสําคัญของปญหาใหเปนไปตามขั้นตอน  หรือ

จัดลําดับตามความสําคัญที่ชัดเจน  ( หมายถึงการจัดระดับความสําคัญของปญหากอนหลังอยางเปน

ขั้นตอน )

2. ทําแผนการจัดการความรูนําไปปฏิบัติตามที่จัดทําแผนการดําเนินการตามแผน  และ

การติดตามเรื่องการจัดการความรูนําไปปรับใช

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ
จุดเดน

1. มีการจัดทํารายงานและการควบคุมทางการเงินอยางเปนระบบและไดมาตรฐานการ

เบิกจายที่รัดกุม  ตรวจสอบได

2. มีการใชระบบ  MIS  ในระบบการเงินและการลงทะเบียนของนักศึกษา   การตรวจสอบ

ทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงมีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนที่ผลงาน  เปนสําคัญ  

ตลอดจนมีการควบคุมหรือมีมาตรการตรวจสอบที่รัดกุม
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3. มีการวางแผนการใชทรัพยากรรวมกัน  และการใชทรัพยากรกับหนวยงานอื่น  อาทิ  

อาจารยพิเศษ  วิทยากร  และนักศึกษาเรียนขามสถาบัน  ทําใหเกิดความหลากหลายและเกิด

ความกาวหนาในงาน

จุดที่ควรพัฒนา
1. วางแผนทางดานการเงินและมีการเฝาระวังอยางเปนขั้นตอน  อาทิ  แผนระยะสั้น  ระยะ

กลาง  ระยะยาวที่เปนลายลักษณอักษร

2. การพิจารณาแผนและงบประมาณใหมีสวนรวมจากหนวยงานตนสังกัดในการพิจารณา

การวางแผนการใชงบประมาณ   

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน

1. มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง   โดยเนนการมีสวนรวมของคณาจารย

และบุคลากร  โดยถือวาพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สําคัญ ทําใหสามารถวิเคราะหสภาพของปญหาและ

แนวทางแกไขเพื่อใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพตอไป

2. มีการกระตุนเตือนใหทุก ๆ  หนวยงานจัดเตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน  การ

ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง   ทําใหสามารถพบจุดบกพรองและการแสวงหาแนว

ทางแกไขรวมกันทั่วทั้งองคกร

3. มีการพัฒนากลไก  ความรู  และทักษะดานการประกันคุณภาพในทุก ๆ  ดาน  โดยทุก

หนวยงานมีสวนรวมอยางเต็มใจและพรอมเพรียงกัน   เพื่อนํามหาวิทยาลัยไปสูการยอมรับที่ไดมาตรฐาน

จุดที่ควรพัฒนา
1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในดานการประกันคุณภาพระดับบุคคล

7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
1.  การสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย  จากขอมูลที่พบการขอทุนวิจัยของอาจารยยังมีนอยทั้ง

จากแหลงทุนภายในและภายนอก   ยังมีอาจารยขอทุนนอยและยังไมครอบคลุมทุกคณะวิชา  

มหาวิทยาลัยควรดําเนินการดังนี้

1)  หาวิธีการกระตุนสงเสริมใหคณาจารยทุกคณะทําวิจัยใหมากขึ้น

2)  อาจจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับทักษะการวิจัยเพื่อใหคณาจารยมีความมั่นใจมากขึ้น

ที่จะขอทุนวิจัย

3)  ขยายงบประมาณทุนวิจัยจากภายในใหมากขึ้น
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4)  รวบรวมขอมูลแหลงทุนภายนอกมาประชาสัมพันธใหคณาจารยไดทราบ  พรอมทั้ง

ใหขอมูลเกี่ยวกับการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

5)  ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร   และจัด

เรียงลําดับความสําคัญกอนหลังใหเห็นไดชัด   เพื่อประโยชนในการนํามาปรับใชในการแกไขปญหาตาง ๆ 

ที่ประสบ

3.  ใหผูบังคับบัญชาระดับลางแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางใน

การแกปญหาตาง ๆ  อยางเปนขั้นตอน  ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบปญหาที่แทจริงในการปฏิบัติ

4. ทําแผนฉุกเฉิน / แผนระยะสั้น / แผนระยะกลาง  และแผนระยะยาว  ในการวางแผน

ทางดานการเงิน

จุดเดนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเนนคุณภาพในการดําเนินงานในทุก ๆ  เรื่อง

2. มหาวิทยาลัยกําหนดทิศทางมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก  ทําใหเปนแรงกระตุน

ใหเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

3. สถานที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี  แมวาจะมีขนาดพื้นที่ไมใหญโตแตมีการจัดภูมิสถาปตยและ

ภูมิทัศนที่รมรื่น  มีตนไมที่เอื้อใหเกิดบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน

4. มีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีสาขาวิชาที่ทันสมัยตรงความตองการ

จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1. เผยแพรประชาสัมพันธและกระตุนใหบุคลากรทุกคนทุกหนวยตระหนักและเห็น

ความสําคัญ  ทิศทาง  ของมหาวิทยาลัย

2. ดําเนินการใหเกิดการประสานงานรวมแรงรวมใจระหวางศิษยเกาอาวุโสกับศิษยเการุน

ใหม

3. มีการวางแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่สามารถแขงขันได

4. พัฒนาวิธีการที่ไดมาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ

5. จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเชื่อมความสัมพันธและพัฒนาการที่ดี  เชน  โครงการคายพุทธ

ธรรมและคายเรียนรูศาสนาตาง ๆ  
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ขอคิดเห็นจากการเยี่ยมชมคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน

คณะวิชา

จุดเดน
1.  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

วิทยาลัยสื่อสารการเมืองมีหลักสูตรที่โดดเดน  สถานที่มีความทันสมัยและเปนระเบียบเรียบ 

รอย   มีอุปกรณและโสตทัศนูปกรณครบครัน   รวมทั้งเปนหลักสูตรที่มีผูเรียนที่มีชื่อเสียงในวงการตาง ๆ  

ทั้งทหาร  ตํารวจ  นักการเมือง  ใหความสนใจเขาศึกษาในหลักสูตร  และผูเรียนก็ชักชวนผูที่รูจักเขามา

เรียนในหลักสูตรดวย  ซึ่งอาจารยผูสอนเปนอาจารยที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในวงวิชาการ

2.  คณะเศรษฐศาสตร

อาจารยรูสึกอบอุนและผูกพันกับสถาบัน

3.  คณะนิติศาสตร

ขณะนี้ไดดําเนินการสรางศาลจําลองที่สมบูรณแบบ  ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอน

อยางมาก

4.  คณะบริหารธุรกิจ

มีสาขาวิชาที่หลากหลาย   มีนักศึกษาใกลเคียงกับเปาหมาย  และมีคณาจารยที่

กระตือรือรน  เอาใจใสนักศึกษาอยางทั่วถึงและใกลชิด   อีกทั้งมีศิษยเกาที่ไดรับรางวัลมากมาย   บัณฑิต

จากสาขาวิชาบัญชีสําเร็จการศึกษามีงานทํา  100%

จุดที่ควรพัฒนา
1.  มีการประชาสัมพันธในเชิงรุกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  เพื่อใหสามารถรับนักศึกษาได

ตามเปาหมาย  เชน  การแนะแนว  การประชาสัมพันธชองทางตาง ๆ 

2. เพิ่มอุปกรณตาง ๆ  สําหรับการทํางานและการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณขึ้น  

ไดแก  จํานวนบอรดประชาสัมพันธ  โสตทัศนูปกรณในหองเรียน

5.  คณะนิเทศศาสตร

จุดแข็ง
1. เปนสาขาวิชาที่ไดรับความนิยมมาชานาน

2. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
สนับสนุนการเผยแพรผลงานใหแพรหลาย
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6.  คณะศิลปศาสตร

จุดเดน
1. มีระบบการทํางานที่ดี

2. มีบุคลากรที่มีคุณภาพ

หนวยงานสนับสนุน

1.  สํานักหอสมุด

จุดเดน
1. มีหนังสือที่ดี  และมีปริมาณเพียงพอ

2. บรรยากาศสภาพหองสมุดดี

3. มีบุคลากรที่ดีและสามารถใชนักศึกษาแทนได

จุดที่ควรพัฒนา
1. สรางหอประวัติมหาวิทยาลัยเกริก

2. จัดใหมี  KM  ในหองสมุด

3. จัดใหมีจํานวนหนังสือมากขึ้นและมีปริมาณหลายสําเนา

4. ขยายระยะเวลาการยืมหนังสือ

2.  ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา

จุดเดน   
1. มีแผนงานวิจัยและผลิตตําราซึ่งเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย

2. มีการทํางานเปนระบบโดยมีคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยประกอบดวยรอง

อธิการบดีเปนประธาน  และคณบดีหรือรองคณบดีของคณะตาง ๆ  เปนกรรมการ   คณะกรรมการจะ

ประชุมกันเพื่อกําหนดแผนวิจัย

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยอยางเปน

ระบบ  มีคณะกรรมการพิจารณาโครงรางการวิจัย  กรรมการพิจารณารายงานการวิจัย

4. มีแหลง / เวทีที่ใหคณาจารยเผยแพรงานวิจัย  คือ  วารสารรมพฤกษและสัปดาหเกริก

วิชาการ

จุดที่ควรพัฒนา
หาวิธีการสงเสริมใหคณาจารยขอทุนวิจัยมากขึ้น  โดยเฉพาะคณะที่ยังไมมีผูขอทุนวิจัยหรือ

มีผูขอจํานวนนอย
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3.  ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

จุดเดน  
ทางมหาวิทยาลัยไดพยายามใหมีกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย  เชน

1. สงเสริมใหคณาจารยแตงกายดวยผาไทย

2. การจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ  ตามประเพณี  ทําบุญเขาพรรษา  ลอยกระทง  

สงกรานต  วันพอ  วันแม

3. จัดกิจกรรมบูรณาการเขาไปในการเรียนการสอน  เชน  บางวิชามีการสอน

ศิลปวัฒนธรรม  เชน  การแตงกาย  มารยาทไทย

4. ในการดําเนินงานมีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบดวยรองคณบดีของ

คณะตาง  ๆ  มาชวยใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนของหนวยงาน

จุดที่ควรพัฒนา
เพิ่มบุคลากรที่รับผิดชอบงานของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหมีจํานวนเพียงพอ



ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเกริก

ผลการดําเนินงาน

ตัวตั้งตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ตัวหาร
ผลลัพธ

 บรรลุ
เปาหมาย  
 ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเรจ็ของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ

5  ขอ 6  ขอ  2

1811.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด
รอยละ 80

200

รอยละ 

90.5
 3

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5  ขอ 6  ขอ  3

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5  ขอ 7  ขอ  3

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนบัสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก

มีสวนรวม

4  ขอ 5  ขอ  3
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ผลการดําเนินงาน

ตัวตั้งตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ตัวหาร
ผลลัพธ

 บรรลุ
เปาหมาย  
 ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR

(-9.25)x1002.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา
+ 6-9.99%

25

   รอยละ   -

37.02
 1

35x100

169

รอยละ 

20.71

5x100

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

ป.เอก 25% 

ป.ตรีนอย

กวา 5%
169

รอยละ  

2.96

 2

33x100

169

รอยละ 

19.53

15x100

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

ผศ. รศ. ศ.  

40% และ รศ.

ไมนอยกวา 

10%
169

รอยละ 

8.88

 1

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย
4  ขอ 5  ขอ  3

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการ

วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3  ขอ 5  ขอ  3

202x1002.9  รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
รอยละ 85

286

รอยละ

70.63
 2
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ผลการดําเนินงาน

ตัวตั้งตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ตัวหาร
ผลลัพธ

 บรรลุ
เปาหมาย  
 ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR

199x1002.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือน

เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
รอยละ 85

202

รอยละ 

98.51
 2

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและ

ผูใชบัณฑิต 3.5 3.86  3

4x100

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติ

คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

รอยละ

0.025 6,238

รอยละ 

0.64
 3

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 8 ขอ 8  ขอ  3

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค
3  ขอ 4  ขอ  3
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ผลการดําเนินงาน

ตัวตั้งตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ตัวหาร
ผลลัพธ

 บรรลุ
เปาหมาย  
 ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR

องคประกอบที่ 4 การวิจัย

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรค
4 ขอ 4  ขอ  2

ขอ 5 ระบบการสรางขวัญและกําลังใจและยก

ยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดีเดน พบวาหลักฐานเชิงประจักษยังไมชัดเจน

นัก

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค
4  ขอ 4  ขอ  3

4,170,498.714.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

17,000 

บาท/คน 165

25,275.75  

บาท/คน
 3

30x100

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติหรือใน

ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ  20
165

รอยละ 

18.18
 1 ตําราหรือหนังสือไมถือเปนงานวิจัย

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม

ตามเปาหมายของสถาบัน
4  ขอ 5  ขอ  3
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ผลการดําเนินงาน

ตัวตั้งตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ตัวหาร
ผลลัพธ

 บรรลุ
เปาหมาย  
 ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR

49x100

5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา

รอยละ 15 169 28.99  3

70x100
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ

ตออาจารยประจํา

รอยละ 30 165
รอยละ 

42.42
 3

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 85
รอยละ

86.76
 3

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.1 มีระบบและกลไกในการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4  ขอ 4  ขอ  3

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

และสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 5 ขอ 4 ขอ  2
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ผลการดําเนินงาน

ตัวตั้งตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ตัวหาร
ผลลัพธ

 บรรลุ
เปาหมาย  
 ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 3  ขอ 4  ขอ  3

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 4  ขอ 4  ขอ  3

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

5  ขอ 4  ขอ  2 ควรมีหลักการที่ชัดเจน

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมลูเพื่อการบริหาร การ

เรียนการสอนและการวิจัย
3  ขอ 6  ขอ  3

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
3  ขอ 3  ขอ  2

4x1007.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาตหิรือนานาชาติ
รอยละ 1
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รอยละ  

2.37
 3

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา
3  ขอ 3  ขอ  2 การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ

เปาหมายของระดับองคกรสูระดบับุคคล
5  ขอ 5  ขอ  2
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ผลการดําเนินงาน

ตัวตั้งตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ตัวหาร
ผลลัพธ

 บรรลุ
เปาหมาย  
 ไมบรรลุ
เปาหมาย

คะแนน
ประเมิน

เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ

7  ขอ 7  ขอ  3

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน

รวมกัน
4  ขอ 5  ขอ  3

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
5  ขอ 5  ขอ  3

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนักศึกษา
4  ขอ 4  ขอ  2

9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน
4  ขอ 4  ขอ  3
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ตาราง ป. 2 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบ

องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
การ

ประเมิน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

< 1.00        การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51 – 2.00  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับพอใช
2.01 – 2.50  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี
2.51 – 3.00  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

หมายเหตุ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.42 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการ

พัฒนานิสิตนักศึกษา
3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 2.25 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี

องคประกอบที่ 5 การบริการทาง

วิชาการแกสังคม
3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม
3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

องคประกอบที่ 7 การบริหารและ

การจัดการ
2.44 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

องคประกอบที่ 8 การเงินและ

งบประมาณ
3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ
2.67 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ทุก
องคประกอบ

2.56 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก
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ตาราง ป. 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
การ

ประเมิน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

< 1.00        การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51 – 2.00  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับพอใช
2.01 – 2.50  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี
2.51 – 3.00  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต
2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี

มาตรฐานที่ 2ก มาตรฐาน

ดานธรรมภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา

2.56 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 2ข มาตรฐาน

ดานพันธกิจของการบริหาร

การอุดมศึกษา

2.53 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดาน

การสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรู และสังคมแหง

การเรียนรู

3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชี้ทุกองคประกอบ

2.56 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

สรุปจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

จุดแข็ง
           มาตรฐานที่ 3  เรื่องของกระบวนการที่ดีในดานสรางและพัฒนาฐานความรู

จุดที่ควรพัฒนา
          มาตรฐานที่  1  เรื่อง  out  put   การไดงานทําของบัณฑิต   งานตรงสายงาน  และอัตราเงินเดือน

ของบัณฑิต

          มาตรฐานที่  2.ก       การมีสวนรวมขององคกรภายใน

          มาตรฐานที่  2.ข.     วุฒิของอาจารยและคา FTES /อาจารย
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ตาราง ป. 4 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามมุมมองการบริหารจัดการ

องคประกอบคุณภาพ

คะแนน
การ

ประเมิน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

< 1.00        การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
1.51 – 2.00  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับพอใช
2.01 – 2.50  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี
2.51 – 3.00  การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

หมายเหตุ

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได

สวนเสีย
2.44 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี

2. ดานกระบวนการภายใน 2.60 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

3. ดานการเงิน 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ

นวัตกรรม
2.36 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ทุกองคประกอบ

2.56 การดําเนินงานไดคุณภาพระดับดีมาก

สรุปจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามมุมมองการบริหารจัดการ

จุดแข็ง
     1.  ระบบการเงินที่เขมแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา
     1.  ในดานนักศึกษาเขามามีสวนไดสวนเสีย    เชน  จํานวน  FTES / อาจารย คุณภาพของนักศึกษาที่

เขาศึกษา

     2.  ดานกระบวนการภายใน  ขาดการถายทอดตัวชี้วัดและการมีสวนรวมของบุคลากร

     3.  ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม  เชน  คุณวุฒิของอาจารย  ผศ.  รศ.  ดร. ผลงานของ

คณาจารย
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ขอมูลพื้นฐานของทุกหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2551
องคประกอบ จํานวน

องคประกอบที่  1

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 54

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 50

องคประกอบที่ 2

 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด

 ระดับปริญญาตรี 25

 ระดับปริญญาโท  แผน  ก. -

 ระดับปริญญาโท  แผน  ข. 2

 ระดับปริญญาโท  แผน  ก. ข. 4

 ระดับปริญญาเอก 2

 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

 ระดับปริญญาตรี 25

 ระดับปริญญาโท 6

 ระดับปริญญาเอก 2

 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

 ระดับปริญญาโท 6

 ระดับปริญญาเอก 2

 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบ ถวน

ตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

 ระดับปริญญาโท 6

 ระดับปริญญาเอก 1

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 214

 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด

 ระดับปริญญาโท 21

 ระดับปริญญาเอก 5

 จํานวนวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร

 (สมศ.1.7)  บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร -

 (สมศ.1.8) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร -
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องคประกอบ จํานวน
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู  ( เทียบจากคา  5  ระดับ ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคปกติ ) 4.10

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคพิเศษ ) 4.35

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคปกติ ) 4.46

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคพิเศษ ) 4.37

 ระดับปริญญาเอก ( ภาคปกติ ) -

 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ ) 4.00

 จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ

ปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล  ชุมชน  องคกรภายนอกมีสวนรวม

 ระดับปริญญาตรี 18

 ระดับปริญญาโท 2

 ระดับปริญญาเอก 1

 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคปกติ ) 2,480

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคพิเศษ ) 952

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคปกติ ) 312

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคพิเศษ ) 629

 ระดับปริญญาเอก ( ภาคปกติ ) -

 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ ) 90

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  รวมทุกหลักสูตร

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคปกติ ) 2,219.31

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคพิเศษ ) 719

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคปกติ ) 180.76

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคพิเศษ ) 252.01

 ระดับปริญญาเอก ( ภาคปกติ ) 7.88

 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ ) 41.50

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES)ทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา      ( ภาคปกติ ) 2,558.86

 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา      ( ภาคพิเศษ ) 1,247.32

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 163

 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 4
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องคประกอบ จํานวน
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิ  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 4

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิ  ปริญญาโทหรือเทียบเทา 125

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิ  ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 34

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ 128

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 17

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 16

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย 2

 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ( เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
27

 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 25

 จํานวนผลงานวิจัยและ / หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย 35

 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ( สมศ. )

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคปกติ ) 855

 ระดับปริญญาตรี  ( ภาคพิเศษ ) 250

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคปกติ ) 58

 ระดับปริญญาโท  ( ภาคพิเศษ ) 150

 ระดับปริญญาเอก ( ภาคปกติ )

 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ )

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 453

 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 410

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 41

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
363

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน

เริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
361

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน

เริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
361

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน

เริ่มตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
2

 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต                  

    ( เทียบจากคา  5  ระดับ )
3.94
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องคประกอบ จํานวน
 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ

นานาชาติ

 ดานวิชาการ  วิชาชีพ 10

 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 8

 ดานกีฬา  สุขภาพ 6

 ดานศิลปวัฒนธรรม 1

 ดานสิ่งแวดลอม 1

 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือ

วิทยานิพนธ

-

 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี 4,003

 ระดับปริญญาโท 1,687

 ระดับปริญญาเอก 3

 ( สมศ. 1.5 )  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการ ศึกษาที่

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ  ( 1 ป )

 ดานวิชาการ  วิชาชีพ 10

 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 8

 ดานกีฬา  สุขภาพ 6

 ดานศิลปวัฒนธรรม 1

 ดานสิ่งแวดลอม 1

 ( สมศ. 1.6 )  จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษย

เกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

 ดานวิชาการ  วิชาชีพ 10

 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 8

 ดานกีฬา  สุขภาพ 6

 ดานศิลปวัฒนธรรม 1

 ดานสิ่งแวดลอม 1

 ( สมศ. 6.3 )  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา
20.86
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องคประกอบ จํานวน
 ( สมศ. 6.4 )  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 21.48

 ( สมศ. 1.5 )  จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน

ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยว 

ของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา  (คน)

26

 ( สมศ. 1.6 )  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอง  3  ป
-

องคประกอบที่  3

 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา  (เทียบจากคา  5  ระดับ) 4.16

 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม

 จํานวนกิจกรรมวิชาการ 97

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 2,469

 จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 5

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 1,514

 จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 13

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 607

 จํานวนกิจกรรมนันทนาการ 19

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 1,513

 จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 37

 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม 1,648

องคประกอบที่  4

 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค

 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 5,599,000

 จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน 1,045,833

 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย

 ( สมศ. 2.5 )  จํานวนที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน 12

 ( สมศ. 2.4 )  จํานวนที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน 29

 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 19

 จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ -

 จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร -

 จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ 18
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องคประกอบ จํานวน
 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed  journal  หรือในฐานขอมูล -

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย -

 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ -

 ( สมศ. 2.2 )  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา  ( บาท )  
6,577.57

 ( สมศ. 2.3 )  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา  ( บาท )  
35,213.84

  ( สมศ. 2.4 )  รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
18.24

 ( สมศ. 2.5 )  รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  
7.55

 ( สมศ. 2.1 )  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  และ/หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
22.01

 ( สมศ. 2.7 )  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ  5  ปที่ผานมา   ( ชิ้นงาน )
-

องคประกอบที่ 5

 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคม 54

 จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
34

 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 74

 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ 31

 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 85.55

 ( สมศ. 3.2 )  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ตอ
อาจารยประจํา

21.38

องคประกอบที่ 6

 จํานวนโครงการ / กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 37

 จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม -
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องคประกอบ จํานวน
องคประกอบที่  7

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 118

 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

 ในประเทศ 83

 ตางประเทศ 4

 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ

 ในประเทศ 75

 ตางประเทศ 8

 จํานวนอาจารยประจํา  ( รวมนักวิจัย ) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดับนานาชาติ

 ดานการวิจัย -

 ดานศิลปวัฒนธรรม 2

 ดานอื่น ๆ 4

 งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและตางประเทศ 2,826,897.03

องคประกอบที่ 8
 รายรับทั้งหมดของสถาบัน ( ปการศึกษา ) 226,924,067.77

 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 71,864,624.00

 งบดําเนินการทั้งหมด 220,800,672.20

 คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ  อาคาร  สถานที่  และที่ดิน           

( ปการศึกษา )
220,800,672.20

 คาใชจายดานครุภัณฑ  อาคาร  สถานที่  และที่ดิน  ( ปการศึกษา ) 389,460,092.01

 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 61,790,021.06

 คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 296,171.00

 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย  ( ปการศึกษา ) 2,826,897.03

 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศ          

( ปการศึกษา )
15,654,471.80

 เงินเหลือจายสุทธิ  ( ปการศึกษา ) 2,810,753.57

 สินทรัพยถาวร  ( ปการศึกษา ) 417,901,230.01

องคประกอบที่ 9
 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ  5  ระดับ

ของ สกอ.
4
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