คํานํา
มหาวิทยาลัยเกริกตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปน ในการประกัน คุณ ภาพการ
ศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 และ
ไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอยางตอเนื่อง รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเกริกฉบับนี้ เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2553 โดย
รายงานตามองคประกอบคุณภาพ 10 องคประกอบ รวม 25 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มหาวิทยาลัยเกริกหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยเกริก
ประจําปการศึกษา 2553 สามารถแสดงใหเห็นผลการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา 2553 และเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไปอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ
ทุกหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา ผูปกครอง ผูใชบัณฑิต บุคคลภายนอก
ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ ที่มีสวนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดวยความตั้งใจ เสียสละ และรวมมือดวยดีมาโดยตลอด ทําใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเปนลําดับ สิ่ง
เหลานี้เปนปจจัยเกื้อหนุนที่กอใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาเปนวัฒนธรรมคุณภาพที่ควรดํารงใหอยูคู
กับมหาวิทยาลัยตลอดไป
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิท ยาลั ยประกอบดวยคณะกรรมการดําเนิน งานประกัน คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิท ยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนตางๆ โดยไดพัฒนาระบบ
และกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ตามองค ป ระกอบ และตั ว บ ง ชี้ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
เจตนารมณข องพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไ ขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และ
เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวบงชี้คุณภาพในดานตางๆ ในระดับ คณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา ซึ่งรายงาน
การประเมินผลตนเองฉบับนี้ เปนการสรุปผลในภาพรวมจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2553
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ประกอบดวย 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป รายงานผลการดําเนินงานตาม
องคประกอบคุณภาพ สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ได เ ป ด ดํ า เนิ น การขึ้ น เป น ครั้ ง แรกที่ อาคาร ก ถนนราชดํ า เนิ น กลาง
กรุงเทพมหานครเมื่อป พ.ศ. 2495 โดยอาจารยดร.เกริก มังคละพฤกษ ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง “โรงเรียน
ภาษาและวิชาชีพ” โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษเปนสําคัญ ในป พ.ศ. 2504 ได
เริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ ซึ่งกําหนดรับนักเรียนที่จบ ม .ศ.
5 ( ม.8 ) เขาศึกษาตอในหลักสูตร 3 ป ( Diploma ) ในป พ.ศ. 2507 ไดเริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง
โดยรับนักเรียนที่จบ ม.ศ. 3 ( ในปจจุบันเรียกวา ม.3 ) เขาศึกษาตอในหลักสูตรอาชีวศึกษา หลังจากนั้น
อีก 1 ป ไดยายสถานที่ตั้งไปดําเนินการในบริเวณที่กวางขวางขึ้นในตําบลบางดวน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ และไดใชชื่อใหมวา “โรงเรียนเกริกวิทยาลัย” ในป พ.ศ. 2509
เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนในป พ.ศ.2512 ไดอนุญาต
ใหภาคเอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงขอจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน

ขึ้นและไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุ ดมศึกษา โดยแยกการบริหารออกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย
เดิมมาใชชื่อใหมวา “วิทยาลัยเกริก” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
อยางไรก็ดีวิทยาลัยเกริกไดเปดดําเนินการสอนหลักสูตรตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับปริญญา
ตรี แ ละปริ ญ ญาโท และได รั บ อนุ ญ าตจากทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ป ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเมื่ อ ป
การศึกษา 2527 โดยมุงเนนเปนพิเศษที่การศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต ดังนั้นในวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เปน “
สถาบัน” มีชอื่ วา สถาบันเทคโนโลยีสังคม(เกริก) โดยมีความมุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนสถาบันใหกาวหนา เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการใหม ๆ ของสังคมในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษยยุคโลกไร
พรมแดนโดยวิธีปรับปรุง และพัฒ นาหลักสูตรใหม ๆ อยูเ สมอ และดวยความมุง มั่น ดัง กลาวสถาบัน
เทคโนโลยี สั ง คม (เกริ ก ) จึ ง ได รั บ อนุ ญ าตจากทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ให ป รั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป น
“มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2538
1.1 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกริกมีปรัชญาการศึกษาวา “ ความรูทําใหองอาจ ” ซึ่งเปนปรัชญาการศึกษาที่สืบ
สานเจตนารมณของ ดร.เกริก มังคละพฤกษ ผูกอตั้งสถาบันการศึกษา 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. ความรูและความสํานึกในประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งประวั ติศาสตรไทย
6. ความรูในการรอบรูเรื่องตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับโลกและสังคมอันเปนแนวทางนําไปสูการใช
ปญญาพิจารณาสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล
นอกจากความรูสําคัญดังกลาวแลว มหาวิทยาลัย ฯ ยังมุงสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
ความคิด มีคุณธรรมและจริยธรรม นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม คุณธรรมที่ทําให
เกิดความองอาจ และความภาคภูมิใจ กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 4
ประการ ไดแก

1.
2.
3.
4.

มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self - Confidence )
มีความเคารพตนเอง (Self - Respect )
รูจักบังคับใจตนเอง ( Self - Discipline )
รูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self - Improvement )

1.2 ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริกมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบ
อาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิ ดชอบตอตนเองและสังคม
โดยรวม
1.3 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริก จะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตร
และดานบริหารจัดการ
1.4 พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน ไดแก
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทัน สมัย มุงใหความสําคัญกับการพัฒ นาคุณภาพ
ผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ
3. ใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและ
สังคม
4. สงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

2. รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และจุดเดนของ
มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553 มีดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
มหาวิทยาลัย มีปรัช ญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนปฏิบัติ การ ที่ดีที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่
สะทอนผลการดําเนิน งานที่มีประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลตามภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ การ
รายงานผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน และการประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2553 รวมถึงมีการพิจารณาการปรับ แผนปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารเป ด สอนหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ป น ไปตาม
มาตรฐานการอุด มศึ กษาของ สกอ. มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั กสู ตร สอนโดยใช
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุงมั่นเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษาโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอน นอกจากนี้ใ นปการศึกษา 2553 มหาวิท ยาลัยมี
คณาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและเสนอผลงาน
วิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการอยางจริงจังมากขึ้น
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา และมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง มีอาจารยที่ปรึกษา
ดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความใกลชิดและอบอุน ทังนี้ทุกคณะวิชามีผูชวยคณบดีฝานกิจการ
นักศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการติดตามและเสนอแนะการจัดบริการในดานตางๆ รวมถึงมีการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
มหาวิยาลัยมีศูนยสง เสริม วิจัยและผลิตตําราซึ่ง เปนหนวยงานกลางในการสงเสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการประสานงานอยางใกลชิดกับคณะวิชาตางๆ ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการทํางานวิจัยของอาจารย
รวมถึงมีการติดตามการดําเนิน งานวิจัยของอาจารยอยางสรางสรรค นอกจากนี้มหาวิทยาลัย มีอาจารย
ประจําที่มีความรูความสามารถในการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกสถาบัน อีกดวย
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยมีเครือขายที่เขมแข็งในการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ โดยมี
อาจารยที่มีความรูความสามารถในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน รวมถึงการเปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ศู น ย ส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป น หน วยงานกลางในการดํ าเนิ น การด า น
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับคณะวิชาซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีและโอกาสตาง ๆอยางตอเนื่อง มีการสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยมี
การใชผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับ มีการเผยแพรผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณะ และมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยาง
ตอเนื่อง มีศักยภาพในการนําระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศไปใชในการบริหาร การเรียนการสอน
และการวิจัย รวมถึงมีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูมาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาองคกรอยางทั่วถึง
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให มี ก ารบริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น และงบประมาณอย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกภาคส วน มีการ
ควบคุมเงินทดรองอยางเปนระบบ โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน และมีการติดตามการใชจาย
งบประมาณอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มหาวิท ยาลั ย มีร ะบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายในที่เ ปน ส วนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาอยางเขมแข็ง มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง มีคณะ
กรรมดําเนิน การประกัน คุณ ภาพการศึกษา ระดับสถาบัน รวมถึง เครือขายการประกัน คุณ ภาพระหวาง
สถาบัน เกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึก ษาซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารการศึกษาและ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 10 นโยบาย 3 ดี (3D-Democracy, Decency, Drug – Free)
มหาวิทยาลัยมุงเนนการดําเนินงานตามนโยบาย 3D โดย ไดรับความรวมมือจากทุกฝายใน
องคกร โดยมีสํานักกิจการนักศึกษาเป นหนวยงานหลักรวมกับคณะวิชา และมีผูชวยคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาของแตละคณะวิชาเปนผูประสานงาน ทําใหกิจกรรมทั้ง 3 ดาน คือดานสงเสริมประชาธิปไตย ดาน
คุ ณ ธรรม ความเป น ไทย และด า นห า งไกลยาเสพติ ด ประสบความสํ า เร็ จ ทั้ ง ในระดั บ คณะวิ ช าและ
มหาวิทยาลัย
องคประกอบที่ 11 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกริก “Wisdom of the Future”
มหาวิทยาลัย มีการจัดทํากิจกรรม/โครงการสรางสรรคภูมิปญญาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเนนการสงเสริมความรูความสามารถในการแกปญหา และ
สามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการมาพัฒนาวิถีชีวิตอย างสอดคลองกับการ
เรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษา

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และตลาดแรงงานใหมากขึ้น เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและรองรับการรวมตัวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2. มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ตรงกับกลุมเปาหมายเพื่อเพิ่มจํานวน
นักศึกษา ทั้งในดานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการสังคมในรูปแบบตาง ๆ
3. แมม หาวิ ท ยาลัยจะมีอ าจารยที่ ดํารงตํา แหน ง วิช าการมากขึ้น แต ม หาวิ ท ยาลัย ก็ ยัง มี
คณาจารยที่จบปริญญาเอกและอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนไมมาก มหาวิทยาลัยควร
สนับสนุนการพัฒนาอาจารยตอไปอยางจริงจัง
4. มหาวิทยาลัยควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทําวิจัยคุณภาพ เพื่อการตีพิมพ เผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.มหาวิทยาลัยควรมุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการ
พัฒนาการเรียนการสอนผานระบบ e-Learning อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการในการเรียนรูของ
นักศึกษาไดทุกที่ ทุกเวลา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติมหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก ไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่อาคาร ก. ถนนราชดําเนินกลาง เมื่อ
ป พ.ศ. 2495 โดยอาจารย ดร. เกริก มังคละพฤกษ ( พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521 ) ซึ่งเปนนักการศึกษาผู
มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและตางประเทศ อาจารยเกริกไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา
จากวิทยาลัย David & Elkins ประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับจุดมุงหมายในการตั้ง มหาวิทยาลัยในระยะ
เริ่มแรกนั้นเพื่อดําเนินการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษแตเพียงอยางเดียว เนื่องจากทานเปนผูมีความ
สามารถเปนพิเศษในดานภาษาอังกฤษ ทั้งในดานการเรียนการสอนและประสบการณจากการทํางาน นับ
ไดวาทานเปนคนไทยคนแรกที่นําการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหมซึ่งมุงเนนใหนักศึกษาไดมีความรูในหลัก
ภาษาและสามารถใชภาษาอังกฤษอยางมี ประสิทธิภาพ สวนชื่อของสถาบัน ฯ ตามที่ทางการอนุญาตใน
ขณะนั้นคือ “ โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ ” แตคนทั้งหลายรูจักชื่อโรงเรียนของทานในนามโรงเรียนอาจารย
เกริกตลอดมา
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 ตําบลบางดวน อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใชชื่อวา “ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย “ ในป พ.ศ. 2509
เมื่อ มีก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติก ารจัด ตั้ง มหาวิท ยาลัย เอกชนในป พ.ศ. 2512 ได
อนุญาตใหภ าคเอกชนจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได ผูบริหารโรงเรียนเกริกวิท ยาลัยจึงขอจัดตั้ง
วิทยาลัยเอกชนขึ้นและไดรับอนุญาตใหเปดสอนตามหลักสูตรอุดมศึกษา โดยแยกการบริหารออกจาก
โรงเรียนเกริกวิทยาลัยเดิมมาใชชื่อใหมวา “ วิทยาลัยเกริก “ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 นับเปน
วิทยาลัยเอกชนรุนแรกของประเทศไทย
อย า งไรก็ ดีวิ ท ยาลั ย เกริ ก ไดเ ป ด ดํา เนิ น การสอนหลั ก สู ตรต า งๆ เพิ่ม มากขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมุงเนนเปนพิเศษในการศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต
ดังนั้นในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกริกจึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเ ปลี่ยน
ประเภทจาก “ วิทยาลัย “ เปน “ สถาบัน “ มีชื่อวา สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก ) โดยมีความมุงมั่นที่
จะปรับเปลี่ยนสถาบันใหกาวหนา เพื่อตอบสนองตอความตองการใหม ๆ ของสังคม ในสวนที่เกี่ยวของกับ

2
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ยุคโลกไรพรมแดน โดยใชวิธีปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมๆ อยูเสมอ
และดวยความมุงมั่นดั งกลาว สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) จึงไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “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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1.2 โครงสรางของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดตั้งองคกรบริหารงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาของประเทศดังนี้ ดานการจัดการศึกษาอันไดแก คณะตาง ๆ 5 คณะ และหนึ่งวิทยาลัยมีสถานะ
เทียบเทาคณะ ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ดานการวิจัย ดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แสดงโดยแผนภูมิการแบงสวนงาน ดังนี้
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1.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคมหาวิทยาลัย
1. ปรัชญา
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
“ ความรูทําใหองอาจ ”

2. ปณิธาน
มหาวิทยาลัยเกริกมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถที่จะออกไปประกอบ
อาชีพไดอยางเต็มภาคภูมิ รวมทั้งยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

3. วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองคความรูเดิมและเสริมสรางองคความรูใหมดานสังคมศาสตร
และดานบริหารจัดการ

4. พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกริกดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ดาน ไดแก
1. ดานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัย มุงใหความสําคัญ กับการพัฒ นา
คุณภาพผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ดานสงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ
3. ดานใหบริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและ
สังคม
4. ดานสงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

5. วัตถุประสงค

มหาวิทยาลัยเกริกมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วา มรู แ ละความ
เชี่ยวชาญในศาสตรของตน ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม รูรักษวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และมีจิตอาสา
2. เพื่อสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองผลิตผลงานวิจัย และตําราที่มี
คุณภาพเพื่อยกระดับการเรียนการสอนและใหบริการวิชาการแกสังคม
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับโลกาภิวัฒนและ
ตอบสนองความตองการของสังคม
4. เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานในระดับสากล
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6. เครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก ใชเครื่องหมายเปน รูปธรรมจักรทับอยู ดานหนาคบ
เพลิง ภายในธรรมจักรมีรูปตนไม อยูตรงกลางกงลอ ดานบนมีภาษา
บาลี วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน และดานลางมีอักษรภาษาไทย ความรูทําให
องอาจ ภายใตขอบลางธรรมจักรมีอักษรภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกริก
และภาษาอังกฤษ KRIRK UNIVERSITY
ความหมายของเครื่องหมายประจํามหาวิทยาลัย
ธรรมจักร หมายถึง กงลอแหงความรู
คบเพลิง หมายถึง แสงสวางแหงปญญาและความรุงโรจน
ตนไม
หมายถึง ความเติบใหญและความมั่นคงแข็งแรง

1.4 กลยุทธ
ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และปจจัยดานสภาพแวดลอมตาง ๆ มหาวิทยาลัยเกริกมีความ
มุงมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดวยการมุงเนนไปสู การเรงรัดพัฒนาในเชิงคุณภาพเพิ่ม มากขึ้น มุงสราง
ค า นิ ย มใหม เ พื่ อ ให บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย พร อ มกั น ร ว มมื อ ร ว มใจ สร า งมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ไปสู
มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ เพื่อนําไปสูความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ด วยความภาคภูมิใจ
ภายใตกลยุทธสวนรวมดังกลาว มหาวิทยาลัย เกริกจึงกําหนดรายการกลยุทธที่สําคัญ 9
ดานที่มหาวิทยาลัยจะเนนใหความสนใจเปนอยางยิ่งเพื่อนําไปใชเปนกรอบหรือแนวทางในการบริหารและ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน
1.1 คณะตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยูใหทันสมัย รวมทั้งการสรางหลักสูตร
ใหม ๆ ที่ส อดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพิจ ารณายกเลิกหลักสูตรหรือรายวิช าใน
หลักสูตรที่ไมทันสมัย
1.2 พัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยเนนความสําคัญของผูเรียน และฝกฝนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
1.3 พัฒนาและปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน การวัดผล รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของผูสอน เพื่อใหผูสอนทราบจุดดอยและจุดเดนของตน ในดานทักษะการสอน เนื้อหาสาระวิชาที่
สอน และความสนใจของผูเรียน ทั้งนี้เพื่อการปรั บปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล
อยางแทจริง
1.4 สนับสนุนใหคณาจารยลาศึกษาเพิ่มเติม ในวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับความตองการ
ของสาขาวิชา
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2. ดานงานวิจัย เอกสารประกอบการสอนและการผลิตตําราเรียน
2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัย เพื่อยกวิทย
ฐานะดานวิชาการและเพิ่มองคความรูแกสังคม
2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัย ผลิตเอกสารประกอบการสอน
หรือตําราเรียน
2.3 สนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะสราง
ผลงานวิจัยและผลิตตําราเรียน
2.4 สรางแรงจูงใจโดยการกําหนดหลักเกณฑที่เ อื้อใหคณาจารยใหความสนใจตอการ
สรางผลงานวิจัยและผลิตเอกสารตํารา ทั้งในดานผลตอบแทนทางการเงินและเวลาที่ปลอดจากภาระการ
สอน
3. ดานการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนใหคณะตาง ๆ จัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการ ทั้งในดาน
การฝกอบรมและการสัมมนาทางวิชาการ ทั้งแบบใหเปลาและเก็บคาลงทะเบียน ที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ชุมชนและประเทศชาติ อยางนอยคณะละ 1 ครั้งตอป
3.2 สนับสนุนใหคณาจารยที่มีความรูความสามารถของมหาวิทยาลัย ไปเปนอาจารยที่
ปรึกษาหรือกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน รวมทั้งการเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติ
3.3 สนับสนุนใหคณะตาง ๆ นําความรูและประสบการณจากบริการทางวิชาการมาใชใน
การเรียนการสอนและการวิจัย
4.4 สนับสนุนใหคณะตางๆ จัดหารายรับจากการบริการวิชาการแกชุมชนและสั งคม เพื่อ
นํารายไดดังกลาวมาใชเพื่อการพัฒนาภารกิจของคณะ
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 สงเสริมใหคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํากิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความ
เขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของทองถิ่นและ
ของชาติ
4.2 สงเสริมใหคณะและหนวยงานของมหาวิทยาลัยจัดทํากิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริม
ใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในศาสนา คานิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรมและจริยธรรม
4.3 สงเสริมใหจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลของชาติอื่น ๆ
5. ดานการปรับปรุงกายภาพ รวมทั้งอุปกรณการศึกษา
5.1 การปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหดูสวยงาม เปนระเบียบ เสริมสรางความรูสึก
ที่ดี และสรางความสุขใหแกนักศึกษา
5.2 ปรับปรุง อาคารสถานที่แ ละหอ งเรีย น ใหทัน สมัย สวยงาม สะดวกตอ การใชแ ละ
สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคต
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5.3 ปรับปรุงและเพิ่มจํานวนอุปกรณการเรียนการสอนใหทันสมัย เพียงพอแกการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
5.4 ปรับปรุงหองสมุดใหทันสมัยรวมทั้งจัดหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดียใหมๆ
ที่สอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนักศึกษา รวมทั้งการเรียนการสอนของสาขาวิชาตางๆ
6. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
6.1 จัดใหมีนโยบายและระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารในดานขอมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
6.2 จัด ใหมีการประเมิน ความพึ ง พอใจของผูใ ชฐ านขอมูล และปรับปรุง ฐานขอมูล ให
ทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ
6.3 ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางานภายในหนวยงานตาง ๆ ใหมีความชัดเจน
เปนระบบและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น
6.4 จัดทําระบบงบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
6.5 จัดสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพื่อใหมีการระดมความคิดในการปรับปรุง
การบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.6 พัฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ใหมี ค วามรู ความสามารถในการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
6.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลใหมีประสิ ทธิภาพ ทั้งในดานการคัดเลือก
การโยกยายหมุนเวียน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.8 จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมในการพัฒนาคณาจารย ทั้งในดานการสง เสริม
สนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอ ฝกอบรมดูงาน และการฝกอบรมโดยมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
6.9 จัดใหมีกิจกรรมรวมกันที่สามารถสงเสริมใหเกิดความรักในองคกร และความรัก
สามัคคีซึ่งกันและกัน
6.10 จัดใหมีกิจกรรมมุงเนนการเสริมสรางชื่อเสียง ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
7. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
7.1 มีนโยบายใหทุกหนวยงานจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน และจัดทําคูมือการ
ประกันคุณภาพภายใน
7.2 มีนโยบายใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานการตรวจ ติดตามการ
ประกันคุณภาพภายในของหนวยงานตาง ๆ เพื่อรายงานตอมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
7.3 มีนโยบายใหมีการทํารายงานผลการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานตาง ๆ
เสนอตอมหาวิทยาลัยปละ 1 ครั้ง
7.4 มีนโยบายใหมีการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในปละครั้งเสนอตอ
มหาวิทยาลัย
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ทั่วไป

8. ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.1 บรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนวิชาบังคับเรียนในทุกหลักสูตรและทุกคณะวิชา
8.2 จัดทําเอกสารเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใชประกอบการเรียนการสอน
8.3 จัดทําบอรดนิทรรศการและการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกเยาวชนและบุคคล

8.4 จัดกิจกรรมประกวดเรียงความและการแขงขันตอบปญหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
8.5 จัดทัศนศึกษาโครงการในพระราชดําริ หรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.6 ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางตอเนื่อง

1.5 แนวทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธ

แผนดําเนินงานเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย เปนแนวทางหรือขั้นตอนสําคัญๆ ที่ตองการ
เพื่อนําไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก แผนการดําเนินงานดังกลาวสามารถนํามาใชเปนกรอบและ
แนวทางในการวางแผนปฎิบัติการใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนกลยุทธ ดังนั้นเพื่อประโยชนตอการ
วางแผนปฎิบัติการของแตละคณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธไว
ดังนี้
1. แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
1.1 แตละคณะทบทวนหลักสูตรที่ใชในปจจุบัน เพื่อทําการปรับปรุงใหทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด
1.2 พัฒนาหลักสูตรใหม ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับมหาวิทยาลัย
1.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย มีทรัพยากรหองสมุดที่ได
มาตรฐานและมีระบบหองสมุดอิเล็คทรอนิคส
1.4 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน รวมทั้งการปรับปรุง
หองเรียนใหทันสมัยไดมาตรฐาน
1.5 สรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.6 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น
1.7 สรางและขยายความรวมมือกับหนวยงานธุรกิจเอกชน องคกรสาธารณประโยชนและ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
2. แนวทางการสงเสริมการสรางผลงานวิจัยและการผลิตเอกสารตํารา
2.1 สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและการเขียนเอกสาร
ตําราใหมีโอกาสทํางานวิจัยและผลิตตําราหรือเอกสารประกอบการสอนทางดานสังคมศาสตรประยุกตที่มี
คุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนอยางเพียงพอตามเปาหมายที่ตั้งไว
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2.2 ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจให แ ก อ าจารย แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ในการผลิตงานวิจัยและการผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือตํารา
2.3 สนั บ สนุ น ให มี ก ารเข า ร ว มสั ม มนา/การประชุ ม ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
2.4 สนั บ สนุ น การเผยแพร แ ละการประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานวิ จั ย และเอกสารตํ า ราออกสู
ภายนอก
2.5 สรางแรงจูง ใจแกนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อใหผ ลิตผลงานวิจัยที่มีคุณ ภาพใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เชน มีการคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพรในวารสารของมหาวิทยาลัย
และการใหรางวัลเปนสิ่งจูงใจ
3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการวิชาการ
3.1 สงเสริมใหแตละคณะ/สํานัก พัฒนางานดานการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่องตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละคณะ/สาขา เพื่อนําไปสูการจัดทําหลักสูตรและการจัดฝกอบรมตาม
หลักสูตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามความตองการของสังคมอยางเป นระบบและตอเนื่อง
3.2 จัดทําระเบียบขอบังคับหรือแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ ทั้งนี้เพื่อใหการ
ใหบริการวิชาการเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. แนวทางการปรับโครงสรางองคกรและการบริหารงาน
4.1 ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางานภายในหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ
และความชั ด เจนมากขึ้ น เชน การปรั บ ปรุ ง การแบ ง ส วนงานในสํ า นั กงานอธิ การบดีแ ละสํ า นัก งาน
เลขานุการคณะและสํา นัก ตลอดจนปรั บปรุง และจัดตั้ง หนวยงานใหม เพื่อรองรับ การขยายตั วของ
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน
4.2 แกไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เชน การจัดซื้อพัสดุ
การถายเอกสาร การจัดหองเรียนหองสอบ และการซอมบํารุง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว
และคลองตัว
4.3 สรางระบบการโยกยายหมุนเวียนบุคลากรเพื่อใหบุคลากรเรียนรูงานและมีประสบการณ
มากขึ้น เชน การโยกยายสับเปลี่ยนระหวางหัวหนางาน หัวหน าฝาย หัวหนาศูนยและผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน
4.4 นําระบบการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมาใช ทั้งนี้
เพื่อใหการพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุตามแผนที่ตั้งไว
4.5 กํากับดูแลและติดตามการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อใหการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
4.6 จัดสัมมนาผูบริหารเพื่อเปดโอกาสใหมีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณรวมกันในการปรับปรุงโครงสรางและการบริหารงานมหาวิทยาลัย
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4.7 ปรับปรุงลักษณะกายภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลั ยมีทางเขาออกดาน
ถนนรามอิน ทรา อี กทั้ ง เพื่อ รองรับ การขยายตั วและการดํา เนิ น กิ จ กรรมตา งๆ ที่ จํ าเปน ตอ การเป น
มหาวิทยาลัย เชน หองอาหาร ศูนยหนังสือ และการใหบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่จะขยายตัวใน
อนาคตตามความตองการของตลาดและสังคม
5. แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกตอไป ภายในระยะเวลาของแผน
5.2 ประเมินการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน
5.3 ติดตามภาวะการหางานทํา การนําความรูไปประยุกตใชกับงานของผูสําเร็จการศึกษา
6. แนวทางการสรางความเชื่อมั่น ขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร
6.1 เพิ่มพูนความรูแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสายบริหารใหสามารถปฏิบัติงาน
ในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.2 พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงทั้งทางดาน
การสรรหา การคัดเลือก การโยกยายหมุนเวียน การพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.4 สรางขวัญ กําลังใจ และความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับ โดยจัดใหมีการ
ประชุมแถลงนโยบายของผูบริหาร เพื่อใหบุคลากรรวมมือรวมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งประชุม
ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
6.5 สรางความมั่นคง ใหโอกาสบุคลากรเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน มีบรรยากาศการ
ทํางานที่ดีและภูมิใจที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
6.6 ปรับปรุงหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและผลประโยชนใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ
6.7 จัดใหมีกิจกรรมรวมกันที่สามารถสงเสริมใหเกิดความรักสามัคคีและคานิยมใหมที่พึง
ประสงคแกบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย
7. แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธ
7.1 สํารวจและวิจัยทางการตลาด เพื่อนําไปสูการวางแผนดานการตลาดของมหาวิทยาลัย
และการสงเสริมการรับนักศึกษาไดตามกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 พัฒนากลยุทธดานการตลาดและการสรางทีมงานดานการตลาดและการประชาสัมพัน ธ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยเนนการแนะแนวทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
7.3 การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ โฆษณาต า ง ๆ รวมทั้ ง จั ด ทํ า สื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธที่เนนเปนการเฉพาะของแตละระดับการศึกษา
7.4 จัดแนะแนวการศึกษา หรือการสงเสริมการขายใหกับกลุม ลูกคาเปาหมายทั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑลและเขตภูมิภาค
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7.5 ใชกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุก คือ รวดเร็ว ใกลชิด เปนมิตร ใหความสะดวก มี
ความรับผิดชอบและมีคุณภาพ รวมทั้งการใหทุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ทุนเรียนดี ทุนกีฬา
7.6 กระตุน ให บุค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด จิ ตสํ า นึ กที่ จ ะต อ งรว มมื อกั น และเผยแพร
ประชาสัมพันธภาพลักษณและชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8. แนวทางการใหบริการวิชาการแกสังคม
8.1 เผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการที่ถูกตองและเปนประโยชนตอสังคม เพื่อสรางความ
เขาใจแกสังคม
8.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมและสาธารณกุศลตาง ๆ
8.3 เสริมสรางความรูและทักษะที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคมใหกับ
นักศึกษา
9. แนวทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมจริยธรรม
9.1 จัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
9.2 จัดใหมีกิจกรรมเผยแพรและเสริมสรางใหเห็นคุณคาดานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ชาวบาน
9.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9.4 สนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9.5 สนับสนุนการเรียนการสอนจริยธรรม โดยใหมีการบูรณาการจริยธรรมและคุณธรรมเขา
กับการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิตเปนคนดีและมีศีลธรรม
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1.6 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15

ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย
พลเอกชาญ บุญประเสริฐ
รองศาสตราจารยสุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย
นายสายัณห จันทรวิภาสวงศ
พลอากาศเอกพุฑฒิ มังคละพฤกษ
นายวิชัย ธรรมชอบ
รองศาสตราจารยระวิวรรณ ศรีครามครัน
นางสุวรรณี มังคละพฤกษ
รองศาสตราจารยปรีชา ลิ่มไทย
ดร. เบญจา มังคละพฤกษ
นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ
รองศาสตราจารย ดร. มนูญ พาหิระ
รองศาสตราจารย ดร. กุณฑล ศรีเสริมโภค
ศาสตราจารยปราณี ทินกร
นายโอภาส เขียววิชัย

นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

Krirk University : มหาวิทยาลัยเกริก

13

1.7 จํานวนอาจารยประจํา
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกริกมีจํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น 162.5 คน โดยมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 39 คน ปริญญาโท จํานวน 117.5 คน และปริญญาตรี จํานวน 6 คน
ในจํานวนนี้มีตําแหนงทางวิชาการโดยเปนศาสตราจารย จํานวน 3 คน รองศาสตราจารย จํานวน 16
คน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 17 คน

1.8 การจัดการเรียนการสอน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกไดจัดการศึกษาในระบบทวิภาค ประกอบดวย 5 คณะวิชาและ 1
วิทยาลัย ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรตาง ๆ

1. ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร (บธ.บ.)
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด (บธ.บ.)
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
(5) หลักสู ตรบริห ารธุร กิ จ บัณ ฑิต สาขาวิช า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
จัดการ (บธ.บ.)
(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส (บธ.บ.)
(7) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (บธ.บ.)
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร (บธ.บ.)
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด (บธ.บ.)
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.)
(5) หลักสู ตรบริห ารธุร กิ จ บัณ ฑิต สาขาวิช า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
จัดการ (บธ.บ.)
(6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
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คณะเศรษฐศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
(2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ (ศ.บ.)
คณะนิเทศศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(2) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารมวลชน
(3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสารการเมืองบูรณาการ
(4) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า การสื่ อ สารการท อ งเที่ ย วและ
บันเทิง
คณะศิลปศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
(2) หลั กสูตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ (ศศ.บ.)
(3) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมสงเคราะห ศ าสตร แ ละ
สวัสดิการสังคม (ศศ.บ.)
(4) หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าสั ง คมสงเคราะหศ าสตรแ ละการ
พัฒนาสังคม (ศศ.บ.)
(5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ศศ.บ.)
(6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ศศ.บ.)
(7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ศศ.บ.)
(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
 หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
(1) หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ (ศศ.บ.)
คณะนิติศาสตร
 หลักสูตร 4 ป
(1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
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2. ระดับปริญญาโท
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารองคกร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและ
บันเทิง
(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
(7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
(8) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาสื่อสารการเมือง

3. ระดับปริญญาเอก
(1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานิเทศศาสตรนวัตกรรม

4. โครงการการศึกษาตอเนื่อง
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคคลที่ขาดโอกาสศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเมื่อครั้งอยูในวัย
เรียน มหาวิทยาลัยจึงเปดโครงการศึกษาพิเศษภายใตชื่อ “โครงการบริการทางวิชาการ ” ใหบุคคลเหลานี้
ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในระดับมหาวิทยาลัย โดยศึกษาในวันเสาร – อาทิตย ที่วางเวนจาก
การทํางาน โครงการดังกลาวประกอบดวย โครงการในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ไดแก
1. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2. โครงการหลักสูตรบัญ ชีบัณ ฑิต หรือโครงการพิเ ศษเพื่อนักบัญ ชีภ าคสมทบ มี
ระยะเวลาศึกษาทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง
3. โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ ,
การโฆษณาและประชาสัมพันธ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร และ
สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง
4. โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง
5. โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
6. โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
7. โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง
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โครงการบริการทางวิชาการขางตน มหาวิทยาลัยไดใหการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดทั้ง
ในดานการควบคุมคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา

1.9 จํานวนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2550 - 2553 ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังปรากฏตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงจํานวนรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ปการศึกษา
2550
2551
2552
2553

ปริญญาตรี
3,026
3,880
2,866
2,492

ปริญญาโท
898
942
633
331

ปริญญาเอก
104
120
64
89

รวม
4028
4,942
3,563
2,912

ที่มา : งานทะเบียนประวัตินักศึกษา ปการศึกษา 2553

1.10 การใหบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกริกสงเสริมและสนับสนุน การใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ คือ
การวิจัย การเปนที่ปรึกษา การเปนคณะกรรมการหรือวิทยากร และการจัดฝกอบรมทางวิชาการ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน มีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดังนี้

1. การวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก มี น โยบายที่ ชั ด เจนในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย ผ ลิ ต ผล
งานวิจัย ผลงานวิช าการ และตํารา โดยมหาวิท ยาลัยไดตระหนัก ถึง ความสําคัญ ในการสนับสนุน
งบประมาณในการผลิตงานวิจั ยและผลงานวิชาการรูปแบบอื่นๆ ทําให อาจารยของมหาวิทยาลัยไดผลิต
ผลงานวิจัย และผลิตตําราอยางตอเนื่อง รวมถึงการนําเสนอบทความทางวิชาการที่พิมพเผยแพรทั้ งใน
วารสารรมพฤกษและวารสารอื่น ๆ โดยไดรับทุนสนับสนุนทั้งจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยและแหลง
ทุนภายนอก อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาวิจัยแหงชาติ
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2. การฝกอบรมทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย เกริกมีโครงการฝกอบรมทางวิชาการระยะสั้นหลายหลักสูตร รวมทั้งจัดตั้ง
สถาบัน ภาษาเพื่อ จัดโปรแกรมอบรมหลักสูต รตาง ๆ ใหแ กนั กศึกษา บุคลากร ขาราชการ เจาหนา ที่
พนักงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลทั่วไป เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน เปนตน ตลอดจนมี
โครงการฝกอบรมและการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการใชภาษาในดานตาง ๆ อีกดวย

3. การเปนที่ปรึกษา
นอกจากจะบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบของการเผยแพรผลงานวิจัย
และการจัด
ฝกอบรมแลวคณาจารยของมหาวิทยาลัยยัง ใหบริการวิชาการโดยเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการเปนที่ปรึกษาและกรรมการเหลานี้เปนภารกิจที่นําความรูทางวิชาการไปใชเพื่อ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติได

4. การเปนวิทยากรรวมบรรยาย
ผู บ ริ ห ารและคณาจารยข องมหาวิ ท ยาลั ย จํ า นวนมากได รับ เชิ ญ ให เ ปน วิ ท ยากรในการ
ฝกอบรม/สัมมนา ตลอดจนเปนอาจารยพิเศษใหกับหนวยงานตาง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละป
มาโดยตลอด ซึ่งเปนการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยวิธีการถายทอดความรู ในรูปแบบของการเรียน
การสอน ตลอดจนการฝกอบรม/สัมมนาตาง ๆ

1.11 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเกริกมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 71 ไร 47 ตารางวา จําแนกเปนพื้นที่เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 8 ไร 3 ตารางวา และพื้นที่เขตวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 63 ไร 44 ตารางวา
ปจจุบันที่ทําการมหาวิทยาลัยเกริก ประกอบดวยอาคาร 5 อาคาร มีพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น
25,441 ตารางเมตร
ตารางแสดงพื้นที่ใชสอยภายในอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกริก
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
ลานจอดรถ ลานเอนกประสงคและบริเวณพักผอน
6,651
26.14
รวม
25,441
100.00
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บทที่ 2
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริก
เพื่อใหภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเกริกจึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังนี้
ระบบการควบคุมคุณภาพ
( Quality Control )

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
( Quality Auditing )

 พัฒนาการควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพโดย
กําหนดนโยบาย เกณฑ
องคประกอบ ตัวบงชี้
1. ปจจัยนําเขา
2. กระบวนการผลิต
3. ผลผลิต
4. ผลลัพธ

 พัฒนาระบบการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยตนเองและ
รายงานการดําเนินงานตาม
องคประกอบเกณฑตัวบงชี้ โดย

ระบบประเมินคุณภาพ
( Quality Assessment )

 พัฒนาระบบการประเมินผล
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และสนับสนุนสงเสริมใหพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
 การประเมินคุณภาพ
 จัดกระบวนการตรวจ สอบ
การศึกษาภายใน
ภายใน ตามองคประกอบเกณฑ
 การจัดทํากรอบการประเมิน
ตัวบงชี้
 เครื่องมือการประเมิน
 นําผลการประเมินมา
 การตรวจสอบการปฏิบัติ
พิจารณา
จากองคกรภายนอก
 สนับสนุนสงเสริมใหมีการ
 ตรวจสอบหลักฐานรายงาน ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

1. การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control ) ระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เปนเครื่องประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปจจัยหรือตัวแปร
ตาง ๆ ที่จะสงผลตอคุณภาพดังกลาว เนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง ( Self – regulation system )
ในระดับบุคคล คณะ สํานัก ศูนย และมหาวิทยาลัย
2. การตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Auditing ) หมายถึง การตรวจสอบในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก
เนนที่กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การ
สนับสนุนชวยเหลือและหลักฐานตาง ๆ วิธีการที่ใช คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงานการสัมภาษณ
ผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงาน นักศึกษา และผูรับบริการ
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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 )
มหาวิทยาลัยเกริกใชทฤษฎีระบบในการประกันคุณภาพการศึก ษา โดยนําปจจัยนําเขา
( Input ) กระบวนการ ( Process ) และผลผลิต ( Output ) มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและ
กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลิตบัณฑิต สํา หรับมหาวิทยาลัย สํานัก
ศูนย มุงเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เ กี่ยวกับการบริหารและการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลกระทบตอสังคม ( Social Impact )

Input

ปจจัยนําเขา
( Input )
 นักศึกษา
 อาจารย
 อาคาร
สถานที่
ฯลฯ

Process

กระบวนการผลิต
( Process )
 ระบบบริหาร
จัดการ
 การจัดการเรียนรู
 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ฯลฯ

Customer
Satisfaction

Output

ผลผลิต
( Output )
 บัณฑิตมี
คุณภาพ

ผลลัพธ
( Outcome )
 มหาวิทยาลัย
ไดรับการ
ยอมรับจาก
สังคม
ฯลฯ

9 องคประกอบของ สกอ. และภารกิจของมหาวิทยาลัย
7 มาตรฐานของ สมศ.
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มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก มี ก ลไกการดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย โดยการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล ใหคําปรึกษาและสนับสนุน เพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 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
3.1 องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกริกจัดทําขึ้นเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานระหวาง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยยึดการ
ประเมินตามองคประกอบ 10 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายงาน
ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเตรียมความพรอมสําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) โดยมีรายละเอียดของตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตัวบงชี้ดังนี้
ตารางจํานวนองคประกอบและตัวบงชี้
องคประกอบ

จํานวนตัวบงชี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
10. นโยบายสถาบัน สถานศึกษา 3 ดี (3D – Democracy ,
Decency , Drug - Free)
11. อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกริก “Wisdom of the
Future”
รวม

1
8
2
3
2
1
4
1
1
2
1
26
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551
– 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ
ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ

2
3

4

5
6
7
8

มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : .. -.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 8 (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย

การดําเนินการ
มี ไมมี












ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 8 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 8 (ขอ)

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. ปการศึกษา 2553 มหาวิท ยาลัย มีการจัดทําแผนกลยุทธ โดยจัดทําขึ้น ภายใตกรอบของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555 ) ซึ่งเปน
แผนกลยุทธที่มีความสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) โดยคณาจารยและบุคลากรมีสวนรวม
โดยมีการประชุมระดมความคิด ทั้งนี้ไดวางแผนใหสามารถมีการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่
สะทอนผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
(5) รายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับปรัชญา ปณิธานและนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย
(6) รายงานสรุ ป ผลการวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งกั บ จุ ด เน น ของกลุ ม สถาบั น กรอบแผน
อุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)
2. มหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับ ผูบริหารของทุกหนวยงานถึงวิสัยทัศน กล
ยุทธและเปาหมายของกลยุทธ และไดมอบหมายใหผูบริหารของทุกหนวยงานชี้แจงและทําความเขาใจกับ
บุ ค ลากรในหน ว ยงานผ า นการประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น งานของทุ ก หน ว ย มี ก ารกํ า หนดหน ว ยงาน
รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ รวมถึงมีการกํา หนดเปาหมายในการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ อีกทั้งไดนําแผนการดําเนินงานประจําป 2553 เผยแพรบนเว็บไซตเพื่อเผยแพรใหบุคลากรทุก
หนวยงานไดรับทราบ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิ ทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (ถายทอดแผนกล
ยุทธไปสูหนวยงาน)
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
(ที่ แ สดงถึ ง การกํ า หนดหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ และการกํ า หนด
เปาหมายในการดําเนินงานแผนกลยุทธ)
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(4) รายงานการประชุมคณาจารย ประจําคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
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3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) ในการแปลงแผนกลยุทธไปสูการ
ดําเนินงานตามกระบวนการของ Balance scorecard และมีการจัดทํารายงานวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธกับแผนการดําเนินงานประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.3 (1) แผนที่กลยุทธ (strategic map) ตามกระบวนการของ Balance scorecard
(2) รายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนการดําเนินงานประจําป
4. ปการศึกษา2553 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารจั ด ทํ า ตั ว บ ง ชี้ ( KPI)ของแผนกลยุ ท ธ แ ละแผนดํ า เนิ น งาน พร อ มทั้ ง เป า หมาย
(target)ของแตละตัวบงชี้ในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อใชวัดความสําเร็จของดําเนินงาน โดยเปดโอกาสให
ตัวแทนจากคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน มีสวนรวมในการกําหนดตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อพิจารณา
ตั ว บ ง ชี้ แ ละค า เป า หมายที่ เ ป น ไปได ใ ห เ กิ ด การยอมรั บ ทุ ก ฝ า ย อั น จะนํ า ไปสู ค วามร ว มมื อ ร ว มใจในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
5. มหาวิทยาลัยเกริก ไดกําหนดใหคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําป เพื่อใชในการดําเนินงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแผน
กลยุทธและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในทุกภารกิจที่เกี่ยวข องของแตละหนวยงานและเสนอตอมหาวิทยาลัย
มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานทั้ง 4 พันธกิจและมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ไวครบทุกภารกิจ รวมถึงการจัดสรรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (1) ปฎิทินการดําเนินงานตามแผนของแตละหนวยงาน
(2) เอกสารการขอเบิกงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนประจําปการศึกษา 2553
(3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก / คณะวิชา /
หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553 (QA.01)
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6. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน
และการประเมินผลการดําเนิน งานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติง าน ประจําปการศึกษา 2553 โดยมีรอง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ เปนผูกํากับติดตาม ตรวจสอบ การประเมินเปนรายตัวบงชี้ และนําเสนอตอ
ผูบริหารตามลําดับ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (การติดตามการ
ทํางานตามแผน)
QA 1.1.5 (4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก / คณะวิชา /
หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553 (QA.01)
QA 1.1.6 (1) บันทึกภายในเรื่องการติดตามการดําเนินงานตามแผน
7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ทุกสิ้นปการศึกษา โดย
เปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับค าเปาหมาย และนําเสนอตอผูบริหารและสภา
มหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก (การติดตามการทํางานตามตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ)
QA 1.1.7 (1) ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
(2) รายงานการประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ยเกริก ประจํ าปการศึกษา 2553 (ติ ดตามผลการ
ประเมินตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ)
8. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อ
ความสํ า เร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด โดยให ทุ ก หน ว ยงานได มี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานเพื่ อ
ความสําเร็จตามตัวชี้วัดและเสนอตอที่ประชุมผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติและจัดทําเปนแผนดําเนินงาน เพื่อ
นําไปเปนกรอบในการดําเนินการและการรายงานผลตามตัวชี้วัด และใชเปนกรอบในการจัด สรรงบประมาณ
ประจําปการศึกษาใหแกคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.8 (1) รายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เกริก ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2552 (ข อ คิ ดเห็ น และ
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานในปตอไป)
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 1
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

8

8

คะแนน
การประเมิน
5
5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง:
มหาวิทยาลัย มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนปฏิบัติการ ที่ดีที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดวางแผนใหสามารถ
มีการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สะทอนผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลตาม
ภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลการดํ าเนิน งาน ทุก 6 เดือน และการประเมิน ผลการ
ดํา เนิ น งานตามตัว บ ง ชี้ ข องแผนปฏิบั ติ การ ประจํ าป ก ารศึ กษา 2553 รวมถึ ง มีก ารพิ จ ารณาการปรั บ
แผนปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน:
มหาวิท ยาลัย ควรสงเสริมใหหนวยงานภายในวิเ คราะหและปรับปรุง แผนปฏิบัติการเพื่อให
สามารถนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน สําหรับโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของคณะวิชาและ
หนวยงานสนับสนุน ควรปรับปรุงหรือเพิ่ม ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของโครงการหรือกิจ กรรมใหเหมาะสม
ถูกตองและสามารถวัดไดจริง และนําผลการประเมินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงาน
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ

กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน

การดําเนินการ
มี ไมมี

1

มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบั ติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม
“ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน

ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ
2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี

หลักสูตรที่ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5
ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งข อ 1 ขอ
2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : .. -.. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …5…. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : …5…… (ขอ)
เปาหมายปตอไป : …5…. (ขอ)
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การบรรลุเปาหมาย


 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลัย มี ร ะบบและกลไกการเปด และปด หลัก สู ตรตามเกณฑม าตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามคูมือการเสนอขอเปดและปดหลักสูตร ของมหาวิทยาลั ย
โดยดําเนินการดังนี้
ระบบและกลไกการเปดหลักสูตร
หลักสูตรใหมและหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่จะเปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตาม เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับ
วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวน
รวม และตองมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตร ทั้งดานคณาจารย ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ โดยมีขั้นตอนการเปดหลักสูตร ดังนี้
1) โปรแกรมวิช าหรือ สาขาวิช าเสนอแตง ตั้ง คณะกรรมการรางหลัก สูตรเพื่อ สรา งหลั กสูต ร
หลังจากนั้นเสนอรางหลักสูตรตอคณะวิชา เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะวิชา
2) เมื่อคณะกรรมการประจําคณะวิชา พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ตองดําเนินการ จัด
ประชุมวิพากษหลักสูตรเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูใชบัณฑิต ตรวจสอบและใหคําปรึกษา เสร็จแล
วโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชาดําเนินการแกไขปรับปรุง (ถามี)
3) เมื่อคณะกรรมการประจําคณะวิชาพิจารณาใหความเห็นชอบแลว คณะวิชานําเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง
4) เมื่อคณะกรรมการวิชาการประจํามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวจะแจงมติการประชุมใหคณะ
วิชาดําเนินการแก ไขปรับปรุง (ถามี) แลวนําเสนอใหพิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยและเมื่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวจะแจงมติการประชุมใหคณะวิชาดําเนินการเปดการเรียนการสอนตอไป
5) นําเสนอสภามหาวิทยาลัย และเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลวจะแจงมติ การ
ประชุมใหคณะฯ ดําเนินการแกไขปรับปรุง (ถามี)
6) มหาวิทยาลัยเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณา รับทราบหรือ
รั บ รองหลั ก สู ต ร หลั ง จากผา นการรั บ รองหลั ก สู ต ร คณะวิ ช าจะเผยแพรห ลั ก สู ต รที่ เ ปด สอนในแตล ะป
การศึกษา แจงรายวิชาที่เปดสอนของแตละหลักสูตรในแตละภาคเรียนไปยังสาขาวิชาเพื่อจัดผู สอนตาม
รายวิชา
อนึ่งสํานักวิชาการเปนหนวยงานประสานแนวปฏิบัติ และแจงใหคณะวิชา / หนวยงานทราบถึง
ขั้นตอนและวิธีในการเปด ปดหลักสูตร
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ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 33 หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 22 หลักสูตร เปนระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 3 หลักสูตร และมี
หลักสูตรปริญญาตรีที่ปรับปรุงใหมและเป นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรสาขาโลจิสติกส นอกนั้นตองมีการปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายในป
การศึกษา 2555
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.1 (1) รายละเอียดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 แนวปฏิบัติตามเกณฑ
การขอเปดและดําเนินการหลักสูตร และแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ตอ สกอ. (ในหนังสือ “มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ” ของสํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ.)
(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2551
(3) ขั้นตอนการเปด/ปรับปรุงหลักสูตร (Flow Chart)
(4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรใหม และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(5) แบบฟอรมการขอเปดหลักสูตร (มคอ.2)
(6) ผลการสํารวจเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
(7) รายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(8) หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ฉบับ
ปรับปรุง)
(9) งบประมาณการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต
2. มหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกในการป ดหลักสูตร โดยที่ประชุมผูบริหารซึ่งประกอบดวย
อธิ ก ารบดี ที่ ป รึ ก ษาอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ช าการ และ
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร เพื่อเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการปดหลักสูตร และมหาวิทยาลัยฯ เสนอการขอปดหลักสูตรที่ผานการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณารับทราบและให
ความเห็นชอบดําเนินการปดหลักสูตร
คณะวิชาที่มีความประสงคจะเสนอปดหลักสูตรใหดําเนินการภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกป
เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดมีเวลาเพียงพอในการดําเนินเรื่องเสนอพิจารณาการปดหลักสูตรตามขั้นตอน
หลักสูตรที่มีเงื่อนไขตอไปนี้ตองดําเนินการ พิจารณาปดหลักสูตร
1) หลักสูตรที่ไมเปดสอนติดตอกัน 2 ปการศึกษา
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2) หลักสูตรที่ไมเปนตามความตองการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิต หรือ หลักสูตร
ที่หมดความตองการจําเปนในการ ผลิตบัณฑิต
3) จํานวนนักศึกษาต่ํากวาแผนการรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง หลักสูตรที่ไมสามารถ แขงขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นได
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.2 (1) ขั้นตอนการปดหลักสูตร (Flow Chart)
(2) หนังสือแจงแนวทางปฏิบัติการแจงปดหลักสูตรสาขาวิชาจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551
3. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 32 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรที่เปดสอนเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2548 และมี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชาโลจิสติกสที่เปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ สําหรับหลักสูตรที่ยังไมไดพัฒนานั้นคณะอยูระหวางจัดทํา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีแผนที่จะดําเนินการใหผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2554 ทุกหลักสูตร เพื่อใหเปดสอนไดทันในปการศึกษา 2555
หมายเลข เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.3 (1) มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ ของ สกอ.
(2) แบบรายงานการดําเนินงานหลักสูตรของแตละภาคการศึกษา (สมอ.07-02)
(3) แบบรายงานขอมูล การดําเนิน การหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษา
(สมอ.07-04 และสมอ.07-06)
(4) รายงานผลและการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร (QA.04)
(5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
4. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับดูแลใหมีการดําเนินการทั้ง ขอ 1 ขอ
2 และ ขอ 3 ตลอดเวลาที่ จัดการศึ กษา ไดแ ก คณะกรรมการบริ ห ารคณะวิช า คณะกรรมการวิช าการ
มหาวิทยาลัยเกริก คณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ อีกทั้งยังมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่
กําหนดดวย
มหาวิ ท ยาลั ย /คณะวิ ช า/สาขาวิ ช า มี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และไดควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตล ะปทุ กหลัก สูตร และสามารถดํา เนิน การไดอ ยางน อยร อยละ 80 ของตัว บง ชี้ นอกจากนี้
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มหาวิทยาลัยไดวางแผนการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรพรอมจัดทํารายงานตามตัวบงชี้และเกณฑที่
กําหนดในทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตร โดยทุกคณะวิชาไดจัดทําเปนแบบฟอรม
เพื่อเก็บขอมูลและนําผลมาประเมินรวมทั้งจัดทํารายงานผลเสนอตอที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
นําไปกําหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.1.3 (6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.1.4 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิชา
5. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิ ชาการและสํ านักวิชาการรับผิ ดชอบควบคุมกํากั บให มีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และคณะวิชานําผลการประเมิน
หลักสูตรในขอ 4 มาพัฒนา โดยในปการศึกษา 2553 ผูบริหารคณะวิชาไดเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหแลว
เสร็จภายในสิ้นป พ.ศ.2554 เพื่อสามารถใชหลักสูตรใหมไดทันในปการศึกษา 2555
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.1 (4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรใหม และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูต ร
(7) รายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
QA 2.1.3 (6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.1.4 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิชา
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.2

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้ :

ปจจัยนําเขา
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
162.5
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
6
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
117.5
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
39
 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
24.00
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (รอยละ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …24.00…. (รอยละ)
เปาหมายปนี้ : …30…… (รอยละ)
การบรรลุเปาหมาย

เปาหมายปตอไป : …30…. (รอยละ)

บรรลุเปาหมาย
ไม
 บรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลา
ศึกษาตอจํานวน 162.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก 39 คน ปริญญาโท 117.5 คน และปริญญาตรี 6 คน
ดังนั้นรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุ ฒิปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 24.00 เมื่อแปลงคารอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ ไดคะแนน = 4.00 คะแนน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.2.1 (1) ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเกริก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
คะแนนประเมินตนเอง

คะแนนที่ได ……4.00…… คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
162.5
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
17
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย
16
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย
3
 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
22.15
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (รอยละ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : … 22.15... (รอยละ)
เปาหมายปนี้ : …30…… (รอยละ)
เปาหมายปตอไป : …30…. (รอยละ)
การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย

 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ และไดสํารวจ
อาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
นอกจากนี้ ยัง มีการส ง เสริ ม ใหอาจารย ไ ปอบรม ประชุ ม วิ ช าการ เพื่อ พัฒ นาองค ความรู และ
เสริมสรางใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ตํารา เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานตาม
เกณฑ และนํามาประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเพิ่มจํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง ทางวิชาการให
เปนไปตามแผนของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/สาขาวิชา
ในปการศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมอาจารยประจําทั้งที่
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ ก ษาต อ ) 162.5 คน จํ า แนกเป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ระดั บ ศาสตราจารย 3 คน รอง
ศาสตราจารย 16 คน ผูชวยศาสตราจารย 17 คน และอาจารย 126.5 คน รวมอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ทั้งหมด 36 คน คิดเปนรอยละ
22.15 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด เมื่อคํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ มีตําแหนงวิชาการ (รศ.
และศ.) เทากับ 3.69 คะแนน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.3.1 (1) ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยเกริก จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ
(2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําคณะวิชา ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
คะแนนประเมินตนเอง

คะแนนที่ได ……3.69…. คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.4
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

การดําเนินการ
มี ไมมี

1

มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษ
2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน

ที่กําหนด
3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ

นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล

ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน
7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..- .. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …7…. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : …7…… (ขอ)
เปาหมายปตอไป : …7…. (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. ปการศึกษา2553 มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ
เทคนิคการสอนและการวัดผล มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ และไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒ นาบุคลากรตามคานิยมรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริก
ที่วา “รักงาน รักองคกร” เพื่อใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงมีการสนับสนุนการ
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พัฒนาและการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร มหาวิทยาลัยฯจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย
อาจารย และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายเจาหนาที่ เพื่อวางแผนการบริหารการพัฒนาคณาจารย ทั้ง
ดานวิชาการ ดานเทคนิคการสอน การสอนโดยใชระบบ e-Learning และการวัดผล ตลอดจนวางแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือ งานบริหารทรัพยากร
มนุษยนําขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากร และอัตรากํา ลังของบุคลากรที่จะเกษียณอายุการทํางาน
ในปปจจุบัน และในอีก 5 ปขางหนา มาวางแผนความตองการอัตรากําลังใหเหมาะกับแตละหนวยงาน เพื่อ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางานประจํา มีการกําหนด การจางงานหรือวิธีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมี ทัศนคติที่ดีตอสถาบัน ทั้ง ภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพั ฒ นาบุค ลากรสายอาจารย แ ละสายเจ าหน าที่ มี ตั วแทนของอาจารยแ ละ
บุคลากรแตละหนวยงานมีสวนรวมในการประชุม มีการสํารวจความตองการในการอบรม(training needs)ของ
บุคลากรทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหนําความรูที่ไดมาพัฒนางานของตน เขาใจในวิธีการทํางาน
เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี และมีนโยบายใหมีการหมุนเวียนให
บุ ค ลากรไปทํ า งานด า นอื่ น ๆ มี ข อ มู ล ป อ นกลั บ ของผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการพั ฒ นาตามเส น ทาง
ความกาวหนาของสายงาน โดยมีการสรางขวัญกําลังใจและใหคาตอบแทนแกผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
และวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ดานทรั พยากรมนุษยในประเด็นที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนา
ทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.4.1 (1) รายงานสรุปขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและเจาหนาที่ และบุคลากรเกษียณอายุการ
ทํางาน ปการศึกษา2553 ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย
(2) แผนการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายอาจารยและเจาหนาที่
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายอาจารย มหาวิทยาลัยเกริก
(4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกริก
(5) รายงานการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร (QA .17)
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารพัฒนาอาจารยและเจ าหนาที่ ที่เปนการส งเสริ ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง คัดเลือกบุคลากร
อยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหอาจารยหรือบุคลากรไดทราบ
ภายใตเวลาที่กําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่คณะวางแผนไว มีการวิเคราะหงาน (job analysis)
โดยกํ า หนดให มี คํ า อธิ บ ายลั ก ษณะงาน (job description) การระบุ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตํ า แหน ง (job
specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ
และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน มีการประเมินผลปฏิบัติงาน (job
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evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม
ใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของตําแหนงงานที่กําหนด มีวิเคราะหปริมาณการเขา – ออก ของบุคลากร
แตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล รวมทั้ งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล
เพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง การธํารงรักษาบุคลากร การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ การพัฒนาบุคลากร การลา
ศึกษา ฝกอบรม การดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทดลองการปฏิบัติงาน เพื่อการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อการตอสัญญาจาง มี
มาตรการสร างขวั ญกํ าลั งใจ เช น สนั บสนุ น ทุ นเพื่ อการนํ าเสนอผลงานทางวิ ชาการ การทํ าวิ จั ย โครงการ
ประชุมสัมมนาดูงาน มีเงินรางวัลประจําป ในขณะเดียวกันมีมาตรการลงโทษสําหรับผูกระทําผิดวินัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.4.1 (1) รายงานสรุปขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและเจาหนาที่ ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย
(2) แผนการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายอาจารยและเจาหนาที่
QA 2.4.2 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินตามแผนการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายอาจารยและเจาหนาที่
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยบุคลากร พ.ศ.2550
(3) คูมือการปฏิบัติงานของอาจารยและเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยเกริก
(4) แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย (บค.20) และเจาหนาที่(บค.19)
มหาวิทยาลัยเกริก
(5) เอกสารการพิจารณาผูสมควรไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(6) แบบฟอรมการขอตําแหนงทางวิชาการ
(7) คําอธิบายลักษณะงาน (job description)
(8) แบบรายงานการวิเคราะหงาน (job analysis)
(9) ประกาศการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
(10) หนังสือเตือน
3. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีการเสริม สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่อํานวยความสะดวกและเอื้อตอ การปฏิบัติงาน
อาทิ มีโรงอาหารและรานอาหารที่มีราคายอมเยาไวบริการ มีการตรวจสุขภาพประจําป ใหแกบุคลากร การ
บริการหองออกกําลังกาย(หองฟตเนส)และสนามกีฬาในรม(ยิมเนเซียม) การบริการหองรักษาพยาบาล การ
เบิกคารักษาพยาบาล การรักษาความปลอดภัย การตกแตงหองพักและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณมหาวิทยาลัย
การอํ านวยความสะดวกด า นห องประชุ ม โสตทั ศนู ป กรณ และคอมพิว เตอร ตลอดจนการให บริ การของ
สํานักหอสมุด
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มหาวิทยาลัยมีมาตรการสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร อาทิ มีการธํารงรักษาบุคลากร ให
คาตอบแทนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกบุคลากร มี
มาตรการลงโทษผูกระทําผิดวินัย การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรโดยการลาศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อทดลองการปฏิบัติงานและเพื่อการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และเพื่อการตอสัญญาจาง ตลอดจนสนับสนุนทุนเพื่อการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทุนอุดหนุน
การวิจัย การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา/และศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งยังมีเงินกองทุนคณะวิชา
เพื่อพัฒนาคณาจารย ซื้อหนังสือและอุปกรณสื่อการสอนเพื่อใชเตรียมสําหรับการเรียนการสอน สนับสนุนทุน
ในการแต ง ตํ า ราและการวิ จั ย แก อ าจารย ป ระจํ า คณะ และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีการสนับสนุนใหมีสหกรณออมทรัพยเพื่อเก็บออมเงินและกูเงินเพื่อใชจายยามฉุกเฉิน
มหาวิ ท ยาลัย มีการสํ ารวจความพึง พอใจของคณาจารย แ ละเจาหนาที่ ดานสวัส ดิ การ การ
เสริมสรางสุขภาพที่ดีและการสรางขวัญและกําลังใจ และสรุปรายงานผลการสํารวจเพื่อนําเสนอตอที่ผูบริหาร
และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.4.2 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินตามแผนการพัฒนาบุคลากร ทั้งสายอาจารยและเจาหนาที่

QA 2.4.3

 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรและผลการประเมินความพึงพอใจ ประจําปการศึกษา2553
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยบุคลากร พ.ศ.2550
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเกริกเรื่องการใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกแก ผศ.นุสรา บุญสนอง
(2) โครงการซื้อหนังสือและอุปกรณสื่อการสอน ของคณะศิลปศาสตร ปการศึกษา2553
(3) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

4. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการอบรมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรหลัง
จากการไดรับการพัฒนาประมาณ 6 เดือนในการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ อาทิ มหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดอบรมการสอนระบบ e – Learning ใหกับอาจารย และมี
การติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารยอยางสม่ําเสมอ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (การติดตาม
การนําความรูที่ไดจากการอบรมมาพัฒนา)
QA 2.4.4 (1) โครงการและผลประเมินโครงการการเรียนการสอนทางอิเล็คทรอนิคส (e-Learning)
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ e – Learning (ติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดไป
พัฒนา)
(3) รายงานการเขารวมอบรม/สัมมนา ของอาจารยประจําคณะวิชา
(4) รายงานการติดตามผลการนําความรูที่ไดจากการพัฒนาบุคลากร (QA.07)
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5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนให พึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ว า ด ว ย
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และประกาศมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยการประกาศบนเว็บไซตมหาวิทยาลัยและแจงใหแกอาจารยและไดรับทราบโดยทั่ว
กัน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให บุคลากรมีความประพฤติที่เหมาะสม มีการปฏิบัติที่ดีงาม และมี
จิตสํานึกรับผิดชอบในหนาที่
มหาวิทยาลัย ฯมีกระบวนการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
โดยไดสอดแทรกความรูดานจรรยาบรรณไวในกิจกรรม / โครงการตางๆ เพื่อเปนการปลูกฝงจรรยาบรรณแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยไดจัดงานเปดตัวโครงการ “ปแหง
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร” และมีการบรรยายเรื่อง “รักงาน รักองคกร” เพื่อสอดแทรกจรรยาบรรณ และ
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านให อ งค ก รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให แ ก ค ณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิท ยาลัยไมอบหมายใหผูบริหารของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน ในการติดตามและประเมิน กา ร
ปฏิบัติงานตามประกาศวาดวยเรื่องจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.4.5 (1) ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
(2) ประกาศการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน
(3) แบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย ปการศึกษา2553 (QA.03)
(4) แบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร ปการศึกษา2553 (QA.19)
(5) เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกริก ประกาศจรรยาบรรณบุคลากร
http://document.krirk.ac.th/index.php?topic=836.0
6. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร และแผนการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร โดยจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมหรือโครงการที่
กําหนดไวในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรตามตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานและคาเปาหมายนั้น มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผน หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (ทบทวนเพื่อ
ประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย/บุคลากร และผลสัมฤทธิ์ของ
แผนการบริหารฯ ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน)
QA 2.4.4 (1) โครงการและผลประเมินโครงการการเรียนการสอนทางอิเล็คทรอนิคส (e-Learning)
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ e – Learning
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7. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ของปที่ผานมา เขาที่ประชุมประจําคณะ/ที่ประชุมผูบริหารเพื่อพิจารณา
วาจะสามารถนํามาปรั บปรุง ไดอย างไร พรอมทั้งสํารวจความต องการ และความพึงพอใจของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการพัฒนาฯ ตอไป
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (การนําผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรมาปรับปรุง)
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (การประเมิน
ความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร และผลสัมฤทธิ์ของ
แผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือ
เปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผน)
QA 2.4.1 (5) รายงานการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร (QA .17)
QA 2.4.4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ e – Learning (มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน )
(4) รายงานการติดตามผลการนําความรูที่ไดจากการพัฒนาบุคลากร (QA.07)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ
 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.5
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน

การดําเนินการ
มี ไมมี

1

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา

8 FTES ตอเครื่อง
2 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด

เชื่อมตออินเทอรเน็ต
4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ

และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆโดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5
7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..- .. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …7…. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : …7…… (ขอ)
เปาหมายปตอไป : …7…. (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัย โดยศูนยคอมพิวเตอร ใหบริการหองคอมพิวเตอรและมีจํานวนคอมพิวเตอรไว
บริการใหแกนักศึกษา จํานวน 235 เครื่อง อีกทั้งศูนยคอมพิวเตอรไดสํารวจพบวานักศึกษาของคณะวิชา ที่มี
notebook เปนของตนเองและไดลงทะเบียนการใชอินเตอรเน็ตกับทางศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 245 เครื่อง คิด
เปนจํานวนนักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตรา 6.84 FTES ตอเครื่อง ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.5-1
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ตารางที่ 2.5 – 1 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดลงทะเบียนจากศูนยคอมพิวเตอร
จํานวน
FTES
จํานวน
Notebook
อัตราสวน
นักศึกษา
(รวมทุกระดับ คอมพิวเตอร
FTES/
คณะ
ปริญญา)
สวนกลาง ที่ลงทะเบียน คอมพิวเตอร
นิติศาสตร
317.61
235
31
1.19
นิเทศศาสตร
490.58
235
42
1.77
บริหารธุรกิจ
843.83
235
64
2.82
ศิลปศาสตร
1405.3
235
71
4.59
เศรษฐศาสตร
91.58
235
16
0.36
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
133.63
235
21
0.52
3282.53
235
245
6.84
รวม
ที่มา : ศูนยคอมพิวเตอร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.1 (1) รายงานประจําปการศึกษา 2553 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
(2) เอกสารสรุปขอมูลการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร (อัตรา FTES ตอเครื่อง) และคา FTES
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553 ของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
(3) Print out ระบบลงทะเบียนขอใชเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษา
2. มหาวิ ท ยาลั ย ได ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษามี ก ารค น คว า หาความรู ต า งๆ ผ า นทางเครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ต และ สนับสนุนการคนควาหาขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งมีการผลิตสื่อการสอน
e – Learning จํานวน 179 รายวิชา บนเว็บไซต http://lms.krirk.ac.th/ รวมถึงในวิชาภาษาอังกฤษไดใช
โปรแกรมสําเร็จรู ป Discovery Program และคนควาหาขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตลอดจน
นักศึกษาได ฝกปฏิบัติใ นหองปฏิบั ติ การคอมพิวเตอร หองปฏิบัติ การทางภาษา และไดเ รียนในรายวิช าที่
เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร อาทิ วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร วิชาภาษาอังกฤษ วิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ จึงมีการอบรมการใชงานใหแกนักศึกษาใน
แตละภาคเรียนทุกปการศึกษา
นอกจากนั้นมีการจัดการเรียนการสอนการใชหองสมุดใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา ซึ่ง
อยูในหลักสูตรประจําอยูแลว อีกทั้งหองสมุดมีการอบรมการสืบคนแหลงเรียนรูผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรใชงานฐานขอมูล Matichon e –Library และหอง Mutimedia แกนักศึกษาทุกปการศึกษา
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.1 (1) รายงานประจําปการศึกษา 2553 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
QA 2.5.2 (1) รายงานประจําปการศึกษา2553 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
(2) ภาพถายหองสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
(3) ภาพถายหองปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยเกริก
(4) โครงสรางหลักสูตรของแตละสาขาวิชา ที่มีรายวิชาที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร
(5) รายงานสรุปผลโครงการอบรมการสืบคนแหลงเรียนรูของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
(6) Print out ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็คทรอนิคส (e - Learning)
(7) ภาพถายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และสรุปรายการจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
หองปฏิบัติการฯ ของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
3. ภายในมหาวิทยาลัย เกริกมีหองเรียนอยูจํานวน 54 หอง และมีหองที่มีเครื่อง LCD และ
เครื่องคอมพิวเตอรประจําหองเรียน อยูทั้งหมด 47 หอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 8 หอง รวมถึงมี
หองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการทางนิเทศ ศาลจําลอง และศูนยการเรียนรูโลจิสติกส (Club of
Logistics Krirk : CLK) สวนการมีจุดเชื่อมตออินเน็ตนั้น มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีพื้นที่สําหรับใหบริการ
นักศึกษาผานระบบ SU-Wi-Fi ครอบคลุมทั้ง 5 อาคาร จํานวนทั้งสิ้น 14 แหง ดังตอไปนี้
อาคาร 1

อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคาร 5

ชั้น 1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ชั้น 1 หองสมุด
ชั้นลอย หองวารสาร
ชั้น 2 หองศาลจําลอง
ชั้น 2 โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชั้น 3 หอง 1309
ชั้น 3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ชั้น 4 หองพักอาจารยโครงการนิเทศศาสตร
ชั้น 5 หองพักอาจารยโครงการนิเทศศาสตร
ชั้น 1 หองอาหาร (อุปกรณของสมาคมศิษยเกา)
ชั้น 2 บริเวณหนาหองโครงการการจัดการ
ชั้น 4 หองพักอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ
ชั้น 1 หองสถาบันภาษา
ชั้น 3 โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Krirk University : มหาวิทยาลัยเกริก

43
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.2 (2) ภาพถายหองสมุด สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
(3) ภาพถายหองปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยเกริก
(7) ภาพถายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และสรุปรายการจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
หองปฏิบัติการฯ ของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
QA 2.5.3 (1) ภาพถายหองเรียนปรับอากาศ / อุปกรณ LCD projector ในหองเรียน
(2) ขอมูลการบริการจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ของศูนยคอมพิวเตอร
(3) ขอมูลจํานวนทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในหองเรียน ฝายอาคารสถานที่
(4) ภาพถายศาลจําลอง พลตรี ดร.สวัสดิ์ ศรลัมพ
(5) ภาพถายศูนยการเรียนรูโลจิสติกส (CLK)
(6) ภาพถาย Center Point จุดสรางฝนนักธุรกิจรุนเยาว
4. มหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานระบบบริการการศึกษา ผาน Internet เปนระบบทะเบียน
Online โดยนักศึกษาสามารถใชในการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการศึกษา ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ
ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ตรวจสอบตารางการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยไดจัดหองพยาบาลเพื่อการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน การทําแผล บริการจายยา การปฐมพยาบาล กรณีที่มีการเจ็บปวยรุนแรงจะนําสง
โรงพยาบาล โดยมีพยาบาลประจําตลอดทุกวัน นอกจากนี้ยังจัดใหนักศึกษาทุกคนทําประกันอุบัติเหตุสวน
บุคคลในวันลงทะเบียนภาคการศึกษาตน โดยจะไดรับความคุมครอง คารักษาพยาบาล และคาสินไหมทดแทน
ตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในแตละครั้ง พรอมกันนี้ยังไดสงเสริมดานสุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการบําเพ็ญประโยชน เชน การบริจาคโลหิต เปนตน ในเรื่องการจัดบริการดานอาหารนั้นมหาวิทยาลัยได
จัดบริการรานอาหารธงฟา เพื่อจัดจําหนายอาหารและขนมที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัดไวใหบริการ
นักศึกษา มีการสนับสนุนใหนักศึกษาออกกําลังกาย โดยมหาวิทยาลัยมีห องออกกําลังกายและสนามกีฬาใน
รม ที่มีความพรอม รวมถึง สนับสนุน ใหมีการจัด การแขง ขัน กีฬ าภายในระหว างคณะวิ ช า นอกจากนี้ยั ง
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้นอีกดวยทั้งในดานงบประมาณและ
บุคลากรพี่เลี้ยง รวมถึงมีการจัดบริการดานหอพักนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดจัดหอพักใหกับนักศึกษาที่มี
ภูมิลํ าเนาอยู หา งไกลจากมหาวิ ท ยาลัยไดพั กโดยไม ตอ งเสี ยคา ใช จายในการเชา หองพัก พรอมทั้ง จั ดสิ่ ง
สนับสนุนที่เหมาะสม เชน โตะอานหนังสือ เตียงนอน ตูเสื้อผา พรอมทั้งจัดรถรับ - สงนักศึกษาระหวาง
หอพักกับมหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (1) บันทึกการขอใชบริการหองพยาบาล และภาพถายหองพยาบาล มหาวิทยาลัยเกริก
(2) ภาพถายจุดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆแกนักศึกษา - จุดบริการน้ําดื่ม / โรงอาหาร
/ ยิมเนเซียม / หองฟตเนส / หองแอโรบิก / หอพักของมหาวิทยาลัย / รถรับ-สง
(3) หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
(4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
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5. มหาวิทยาลัยโดยฝายอาคารและสถานที่ ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการให บริการดาน
ระบบสาธารณูปโภค โดยมีการดูแล / ตรวจสอบระบบประปา ไฟฟา รวมถึงระบบกําจัดของเสียและการ
จัดการขยะอยางสม่ําเสมอ และมีการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยตามจุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริเวณโดยรอบมีระบบกลองวงจรปด รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆโดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อาทิ มีจุดเชื่อมตอทอน้ํา
ดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงภายในอาคาร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.5 (1) ภาพถ า ยระบบสาธารณู ป โภค ของมหาวิ ท ยาลั ย -น้ํ า ประปา / ไฟฟ า / โทรศั พ ท
(2) ภาพถายระบบรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย -กลองวงจรปด / ปอมยามและ
ยามรักษาการณ
(3) ภาพถายระบบการกําจัดของเสียและการจัดการขยะ ของมหาวิทยาลัย -การบริการ ถัง
ขยะ / การทําความสะอาดของแมบาน
(4) ภาพถายระบบและการปองกันอัคคีภัย ของมหาวิทยาลั ย - จุดเชื่อมตอทอน้ําดับเพลิง /
เครื่องดับเพลิง
6. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 ได 4.40 คะแนน ขอ 3 ได 4.31 คะแนน
ขอ 4 ได 4.29 คะแนน และ ขอ 5 ได 3.88 คะแนน (ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.6 (1) แบบสํารวจและผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ สําหรับนักศึกษา ป
การศึกษา2553 (QA.13)
(2) แบบสํา รวจและผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในการใหบ ริก าร สํ าหรั บศิ ษยเ กา และ
บุคคลภายนอก ปการศึกษา2553 (QA.14)
(3) แบบสํารวจและผลประเมินความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ฝายอาคารและสถานที่ ปการศึกษา 2553
7. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ ทั้งนักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลภายนอก
ตลอดจนอาจารยและเจาหนาที่ โดยจัดใหมีการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีการใหบริการอยางตอเนื่อง อาทิ
การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสม การเพิ่มจํานวนหนังสือและวารสารในสํานักหอสมุด
ความทันสมัยของอุปกรณ สื่อการสอน ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และจัดหาใหเพียงพอตอการใหบริการ การปรับปรุงหองเรียนใหมีแสงสวางเพียงพอ และการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และลานจอดรถ
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (เกี่ยวกับการนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของคณะฯมาพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการ)
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (เกี่ยวกับการ
นําผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของคณะมาพัฒนาปรับปรุงการจัดบริการ)
QA 2.5.6 (1) แบบสํารวจและผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ สําหรับนักศึกษา ป
การศึกษา2553 (QA.13)
(2) แบบสํารวจและผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ สําหรับศิษยเกาและ
บุคคลภายนอก ปการศึกษา2553 (QA.14)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ

กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน

1

การดําเนินการ
มี ไมมี

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญทุกหลักสูตร
2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได

เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก

เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน
6 มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง

พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …7…. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : …7…… (ขอ)
เปาหมายปตอไป : …7…. (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ที่
เนน ผูเ รียนเปน สําคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความถนัดของนักศึกษา ยอมรับความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของ
นักศึกษา เนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการคิดวิเคราะห มีทักษะในการเรียนรู การแสวงหาความรู การสราง
หรือพัฒนาความรูใหมๆดวยตนเอง และกระตุนใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติจ ริง
จากการวิเคราะหโครงสรางของหลักสูตรพบวา ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มุงเนนการเรียนรูที่ผูเรียน
ไดลงปฏิบัติเองเปนหลัก มีรายวิชาปฏิบัติการฝกภาคสนาม อีกทั้งยังใหนักศึกษาไดคนควาดวยตนเอง ฝกให
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นักศึกษาไดนําเสนอหนาหองเรียน การทํารายงาน การอภิปรายกลุม การสัมมนา เชน การเรียนการสอนใน
วิชาการฟงและการพูดเชิงวิเคราะหวิจารณ วิชาการศึกษาคนควาเฉพาะเรื่อง วิชาการสัมนาการจัดการ วิชา
การศึกษาเฉพาะบุคคลดานการบริห ารรัฐกิจ เปน ตน และเนน ใหนักศึกษาปฏิบัติงานในวิชา สหกิจศึกษา
กลาวคือ นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาในฐานะพนักงานในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณตรงและเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัย จัดใหมีโครงการและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจั ดการดาน
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานระบบการบริห ารจัดการหนวยงานหรือองคกรภายนอก โครงการ
สง เสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสูเ ยาวชนรุน ใหม โครงการศึกษาดูง าน ณ รัฐ สภา โครงการศึกษาดูง าน
องคการปกครองสวนทองถิ่น โครงการศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม โครงการเตรียม
ความพรอมในการแขงขันการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน โครงการ Chainese camp โครงการศึกษาดูงาน
เยาวชนกับมิติจิตอาสา โครงการการจัดการความรูเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห และการใหนักศึกษา
ทําบริษัทจําลองภายใตชื่อ “บริษัท เกริกจําลอง” (Krirk Dummy Company : KDC)
นอกจากนี้มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เ นนผูเรียนเปนสําคัญใน
หลักสูตร และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (เกี่ยวกับการ
ติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร จาก QA.04)
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.1.3 (4) รายงานผลและการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร (QA.04)
(5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.6.1 (1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริษัทเกริกจําลอง
(3) จดหมายขอความอนุเคราะหการฝกงาน
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอาจารยไดจัดทําแผนการสอนในแนวทางที่
กําหนดโดย สกอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยแผนการสอนรายวิชาบรรยายจะดําเนินการ
ตามแนวทาง มคอ.3 และรายวิชาฝกปฏิบัติการภาคสนาม ดําเนินการตามแนวทาง มคอ. 4 อาจารยผูสอนแจก
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหนักศึกษาในคาบแรกที่เปดสอนรายวิชา และไดแสดงไวในเว็บไซด
ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย ซึ่งรายละเอียดของรายวิชาประกอบดวย
จุดมุงหมายของรายวิชาที่เนน
พฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:Hed) ลักษณะ
และการดําเนินงานที่ระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการใหคําปรึกษา การพัฒนาผลการ
เรียนรูของนักศึกษาที่เปนทักษะในรายวิชาที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา วิธีการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู แผนการสอนและการประเมินผลในหัวขอหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการ
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สอน ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนั งสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใชประกอบการเรียนการ
สอน แหลงเรียนรูนอกหองเรียน การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ อีกทั้งคณะวิชาโดยอาจารยผูสอนได
ประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา
(มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม(มคอ.6)
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.6.2 (1) รายละเอียดของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.4
(2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6
3. ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย โดยในแตละรายวิชาการจะมีการ
มอบหมายใหนักศึกษามีการศึกษาคนควา / การอภิปรายกลุม / การศึกษากรณีศึกษา การสัมมนา การศึกษาดู
งานนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองใหนักศึกษา และจัดใหนักศึก ษาไดเรียน
วิชาสหกิจศึกษาเพื่อเปนการฝกงานและฝกประสบการณ อาจารยผูสอนจะใหคําปรึกษาแนะนําวิ ธีการศึกษา
คนควา และกระตุนใหนักศึกษามีพัฒนาการในการเรียน สาขาวิชาฯจัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของ
ผูเรียนที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและการปฏิบัติจริงเปนรายบุคคล หลังเรียนจบ
รายวิชา โดยมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อเปนข อมูลในการประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู
และสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.6.1 (2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริษัทเกริกจําลอง
(3) จดหมายขอความอนุเคราะหการฝกงาน
QA 2.6.2 (1) รายละเอียดของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.4
(2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6
QA 2.6.3 (1) รายงานผลการปฏิบัติงานในวิชาฝกงาน ของสาขาวิชา ปการศึกษา2553
(2) รายงานผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ปการศึกษา2553 (QA.08)
(3) เอกสารแสดงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการเรียนรูนอกหองเรียน
4. มหาวิท ยาลัย มีการใหผูมีประสบการณท างวิช าการหรือวิช าชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร อาทิ การเชิญผูเชี่ยวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนวิทยากรบรรยายหรือเปนอาจารยพิเศษ อาทิเชน วิชาภาษีอากร และการวางแผน
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ภาษีอากร คณะฯ เชิญผูอํานวยการจากกรมสรรพากร เปนอาจารยพิเศษ วิชาการสอบบัญชี จากสํานักงานที่
ปรึกษาดานการสอบบัญชี วิชาวางแผนและควบคุมกําไร จากธนาคารออมสิน (อดีตผูอํานวยการ) วิชา
เทคโนโลยีสื่อผสม จากผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรม Multimedia หรือวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เชิญ CEO ดาน IT Global ภูมิภาคเอเชียจากบริษัท พานาโซนิค เปนตน การเชิญวิทยากรหรือผูบรรยายใน
หนวยงานภายนอกบรรยายใหความรูในการจัดทําโครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการหนวยงานหรือ
องคการภายนอก การนิมนต พระวิทยากรบรรยายใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการจัดทําโครงการเขา
คายจริยธรรมการบริหารจัดการ การเชิญผูมีประสบการณทางวิชาการจากภายนอกเปนวิทยากรในการจัดการ
อบรมหรือ การสั ม มนาของมหาวิ ท ยาลัย การเชิญ ผู มีป ระสบการณ ท างวิ ช าชี พ จากหนว ยงานหรื อ ชุม ชน
ภายนอกมาสาธิตการฝกอาชีพในโครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในงานสัป ดาหวิชาการ การให
ผูบริหารสถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ ตลอดจนเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนคณะกรรมการกํากับมาตรฐานทางวิชาการของ
สาขาวิชา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.1.4 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
QA 2.6.1 (3) จดหมายขอความอนุเคราะหการฝกงาน
QA 2.6.4 (1) จดหมายเชิญ ผูท รงคุณ วุฒิหรือผูเ ชี่ยวชาญภายนอกเปน วิท ยากรในการอบรม/สัม มนา
ในปการศึกษา2553
(2) จดหมายเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญภายนอกเปนอาจารยพิเศษ ในปการศึกษา2553
(3) การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของนั กศึ กษาในวิ ชาฝ กงานโดยสถานประกอบการ ป
การศึกษา2553
(4) รายละเอียดสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงาน
5. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากผลงานวิจัยที่ผานมาของอาจารยประจําสาขาวิชาฯ อาทิ งานวิจัย
เรื่อง “ขีดความสามารถในการแขงขัน ของโครงการบริการทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก ”ของ ผศ.นุสรา บุญ
สนอง งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพศวิถีของวัยรุนตั้งครรภในวัยเรียน”ของอาจารยดาวพันธ เฉลยพงษ ได
นํา มาใชป ระโยชน ใ นการจั ดการเรี ยนการสอนในรายวิ ช าของสาขาวิ ช าฯในด า นระบบการบริ ห ารจั ดการ
ระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนาองคการและการเรียนรู และดานจริยธรรม อาจารยผูสอนรายวิชามีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิช าที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง จัดทําการจัดการความรู
(Knowledge Management) สงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรู แหลงเผยแพรความรู เวทีการสัมมนา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดแนวปฏิบัติที่ดีและนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน อาทิเชน ไดเชิญอาจารยประจําคณะ คือ รศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียร
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ธัมมะ และ ดร.สนอง ดีประดิษฐ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ ยวกับประสบการณการทําวิจัย ซึ่งทําใหอาจารยที่
สนใจทําวิจัยและยังมีประสบการณไมมากนักเกิดความเขาใจและนําไปสูการขอทุนวิจัยในปการศึกษา 2553
นอกจากนั้น ดร.สนอง ยังนําผลการวิจัย เรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกภายใตสภาวการณการ
แขงขันในอนาคต” และอาจารยเพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์ ไดนําผลการวิจัยเรื่องความรูความเขาใจและการ
ประยุกตใ ชปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญ ญาตรี มหาวิท ยาลัยเกริก มา
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะดวย
หมายเลข เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (ดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน/วิธีการสอน /การวิเคราะหการสอนที่ผานมา และประสบการณ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทํารายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) และ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู)
QA 2.6.5 (1) เอกสารเผยแพรการจัดเวทีสัมมนา ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) เอกสารเผยแพรการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ กี่ยวกับการวิจัย ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูคณะวิชา
(4) บันทึกเชิญรศ.ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ และ ดร.สนอง ดีประดิษฐ รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
(5) งานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลักเกริกภายใตสภาวการณการแขงขันใน
อนาคต”
6. มหาวิทยาลัยจัดทําการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจั ดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ในแตละภาคการศึกษา โดยนักศึกษาตองทําแบบประเมิน ความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัยในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียน โดยใหนักศึกษาประเมินความคิดเห็น ที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย ประเมินคุ ณภาพความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุน
การเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน คอมพิวเตอร หนังสือ และระบบสืบคนขอมูลอีเลคทรอนิกส เปนตน
และจากการประมวลผลโดยศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.6.6 (1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(QA.09)
(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ปการศึกษา2553
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7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารคณะวิชาทําหนาที่เปนคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มี
อาจารยประจําหลักสูตร มีหัวหนาสาขาวิชาควบคุมดูแลหลักสูตร จัดแผนการเรียนและตารางสอน สนับสนุน
ใหมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มีวิธีในการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาหลายวิธี และ
การใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย ติดตามผลการดําเนินการ
ของรายวิชา(มคอ.5/หรือ มคอ.6) และภาพรวมของหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะผลการประเมินของ
ผูเรียน เพื่อวางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ
รวมถึงไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการศึกษาฯ เขาที่
ประชุมเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน อาทิ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอ LCD
Projector และคอมพิวเตอรในหองเรียนไมมากนัก ซึ่งประเด็ นนี้คณะวิชาไดประสานไปยังสํานักวิชาการเพื่อ
ประสานงานจัดซื้อเพิ่มเติมภายในปการศึกษา 2554 นอกจากนั้นนักศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง
ความเร็วของระบบ Internet ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม การจัดใหมีหองใหคําปรึกษาดานการเรียน การใชชีวิต
เปนการเฉพาะ (Counseling Service Room) เปนตน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (เกี่ยวกับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา)
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.6.2 (1) รายละเอียดของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.4
(2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6
QA 2.6.7 (1) บันทึกแจงสํานักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุง LCD Projector คอมพิวเตอร และความเร็ว
ของระบบ Internet
(2) บันทึกแจงฝายอาคารสถานที่เกี่ยวกับการดูแลระบบอุณหภูมิหองเรียน
(3) ภาพถาย Counseling Service Room
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.7

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ
1

2

3
4

5

กระบวนการ

การดําเนินการ
มี ไมมี
มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร

มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม 
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : ……5… (ขอ)

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …5…. (ขอ)
เปาหมายปตอไป : …5…. (ขอ)

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใช
บัณฑิตทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยคณะ
ได แ จกแบบสํ ารวจให แ กน ายจ าง และผูใ ช บัณ ฑิต เมื่อ บัณ ฑิ ตสํ าเร็ จ การศึก ษาและไดง านทํา ในองค ก ร
หนวยงาน หรือสถานประกอบการตางๆ และนํามาประเมินผลการสํารวจ เพื่อนําขอมูลจากการสํารวจมา
บูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อีกทั้งไดทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.7.1 (1) แบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต (QA.10)
(2) การประเมินผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรนําผลจากการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
มารวมพิจารณาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล ใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชบัณฑิต และสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารวางระบบการจั ด การเรี ย นการสอนของแต ล ะรายวิ ช าที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด อาจารยผูสอนจัดใหนักศึกษาไดทําแบบทดสอบกอนเรียนหรือตั้งคําถาม เพื่อ
วัดความรูพื้นฐานเบื้องตนของนักศึกษา แลวนําผลที่ไดมาพิจารณาการจัดการสอนที่ปูพื้นฐานในบางประเด็นที่
พบวานักศึกษาขาดพื้นความรู ทั้ง นี้เพราะอาจารยจัดการสอนโดยคํานึง ถึง ศัก ยภาพของผูเรียนและความ
แตกตางระหวางผูเรียนรายบุคคล นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังจัดกิจกรรมการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในทักษะที่
จําเปนของรายวิชานั้นๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีการกําหนดวิธีวัดผลไวใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 มี
การวางระบบการประเมิน ผลการสอนที่สะท อนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเ รียน โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรู และเพื่อใหสามารถวัดผลไดสอดคลองกับการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงคที่สอดแทรกไวใ น มคอ. 3/ มคอ. 4 มีวิธีวัดและประเมิน ผลที่หลากหลาย เพื่อใหส ามารถนําผลไป
ปรับปรุงการสอนและพัฒนาผูเรียนได คณะวิชาจัดใหมีการประชุมระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ทุกหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของแตละหลักสูตร รวมทั้งเสนอแผนการพัฒนาหลักสูตรในการ
ประชุมดวย
คณะวิชามีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค มีการจัดระบบการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชาที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค โดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนและ
ความแตกตางระหวางผูเรียน เพื่อใหเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน ไดแก
- ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ดานความรู
- ดานทักษะทางปญญา
- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
- ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.1 (8) หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.6.2 (1) รายละเอียดของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.4
(2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6
QA 2.7.1 (1) แบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความต องการของผูใชบัณฑิต (QA.10)
(2) การประเมินผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบณ
ั ฑิต
QA 2.7.2 (1) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ของสาขาวิชา
(2) รางหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดโดยการกําหนดใหมีรายวิชาดานภาษาอั ง กฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่สงเสริมตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชบัณฑิต โดยในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากรของคณะวิชา
บุคลากรจากหนวยงานสนับสนุน อาจารยผูสอนที่ตรงวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญภายนอก ในการ
จัดการเรียนการสอน มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช มีการจัดการเรียนการสอนระบบ
e - Learning สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใหผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง
และใหนักศึกษาและอาจารยมีการสรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community
of practice)เพื่ อ ให เ กิด การเรี ยนรู ไ ดทุ ก ที่ ทุ กเวลา และมีก ารจัด สรรงบประมาณที่ เ อื้ อ ตอ การพั ฒ นา
คุณลักษณะของบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.2.1 (1) ตารางแสดงจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยเกริก จําแนกตามวุฒิการศึกษา
QA 2.5.2 (6) Print out ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็คทรอนิคส (e - Learning)
QA 2.7.3 (1) รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจํารวมสอน ปการศึกษา2553
(2) รายชื่อและคุณวุฒิของเจาหนาที่ ประจําคณะวิชา ปการศึกษา2553
(3) ขอมูลการใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอนและระบบสารสนเทศ
(4) งบประมาณกลางของมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุมัติจัดสรร ของคณะวิชา ปการศึกษา 2553
4. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสงเสริม ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
เขารวมกิจ กรรมการประชุม ทางวิช าการ โดยมีการเผยแพรประชาสัม พัน ธแ หลง ประชุม และสัม มนาทาง
วิชาการ และแหลงนําเสนอผลงานวิชาการ เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยทราบ มีการสนับสนุนงบประมาณให
นักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และผูชวยคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา มีการจัดการประชุมตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเปนระยะๆเพื่อเผยแพรขาวสารทางวิชาการ
และการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังมีการฝก ทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการ อาทิ
การนําเสนอผลงานในวิชาสหกิจศึกษา วิชาสัมมนาการจัดการ การนําเสนอผลงานในรายวิชาของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา และการนําเสนอสารนิพนธและวิทยานิพนธของนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึกษา
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.7.4 (1) ระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
(2) คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
(3) กํ า หนดการจั ด การประชุ ม /สั ม มนาทางวิ ช าการ งาน “เกริ ก วิ ช าการ ป 2 554” ของป
การศึกษา2553 (การนําเสนอสารนิพนธและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
(4) นโยบายของคณะดานการสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
(5) แบบตอบรับการเขารวมประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
(6) ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นําเสนอในที่ประชุมระหวางสถาบัน
(7) หนัง สือเชิญ อาจารยและนักศึกษาเขารวมประชุม /สัมมนาทางวิชาการ จากหนวยงาน
ภายนอก
(8) หนังสือเชิญอาจารยและนักศึกษานําเสนอผลงานทางวิชาการ จากหนวยงานภายนอก
5. มหาวิทยาลัยโดยสํานักกิจการนักศึกษารวมกับคณะวิชา ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีนโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่สงเสริมให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม และเขารวมกิจกรรม อาทิ โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี(มีพระวิทยากรบรรยายดานคุณธรรมจริยธรรม) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
(มีอาจารยผูทรงคุณวุฒิใหโอวาทดานคุณธรรมจริ ยธรรม) โครงการที่จัดเพื่อแสดงถึงความกตัญูตอครู
อาจารย บุพการี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เชน การจัดงานวันไหวครู โครงการเพื่อแมขอเทิดทูนเหนือเกลา
(จัดเนื่องในวันแมแหงชาติ ) โครงการรดน้ําดําหัวอาจารยผูสูงอายุในวันสงกรานต โครงการเกริกสรางสรรค
กตัญุตา(นักศึกษาไปบริจาค ดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุ) โครงการรวมพลังชาวเกริกตานภัยเอดส (นักศึกษา
ไปรวมบริจาคชวยเหลือผูปวยโรคเอดสที่วัดพระบาทน้ําพุ) และโครงการชวยเหลือและบริจาคสิ่งของใหแกผู
พิการ ณ สมาคมรวมปญญาคนพิการ จ.นนทบุรี (นักศึกษาไดชวยเหลือและบริจาคสิ่งของแก ผูดอยโอกาส)
โครงการไหวพระ 9 วัด เยี่ยมชมโครงการตามพระราชดําริ ทัศนศึกษาโครงการหุบกะพง การพัฒนาศาสน
สถาน โครงการรวมพลังชาวเกริกตานภัยยาเสพติด , โครงการดวยรักและหวงใยเยาวชนไทยไกลเอดส และ
การจัดตั้งเครือขายเยาวชนจตุรทิพ ศ มหาวิทยาลัยเกริก (เครือขายเด็กและเยาวชนเพื่อการรณรงคตอตาน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (องคกรอิสระ)
มหาวิท ยาลั ย มี น โยบายในการใหอ าจารย ผูส อนมีการสอนสอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมใน
รายวิชา มีการจัดใหเรียนวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ซึ่งนักศึกษาไดเขารวมโครงการอบรมบ มธรรม และวิช า
จริยธรรมสําหรับนักบริห าร อีกทั้ง คณะฯยัง จัดใหมีกิจ กรรมหรือโครงการสงเสริม คุณธรรมจริยธรรมใหแ ก
นักศึกษา ไดแก โครงการเขาคายจริยธรรม โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจ
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พอเพี ยง เพื่ อนํ าความรู ด านปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงตามแนวพระราชดํ าริ ม าใชเ ปน ประโยชน แ ละเป น
คุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งไดจัดทําเปนโครงการทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ อาจารยประจําคณะฯเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา โดย
ในปการศึกษา2553 ดร.ดรุณี ชูประยูร คณบดีคณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัลระดับชาติ โดยไดรับโลรางวัล
“อาจารยตนแบบดานการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ประจําป 2553” ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม)
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
(กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ
 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ
การดําเนินการ
มี ไมมี

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร
มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

2

3
4

5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : …5…… (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย









ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …5…. (ขอ)
เปาหมายปตอไป : …5…. (ขอ)

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มหาวิทยาลัยใชประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับระเบียบวินัยนักศึกษา อัน
เปนการการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริ มไวเปนลายลักษณอักษร
และมีการเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูดาน
คุณธรรมจริยธรรมไวเปนอันดับแรก ซึ่งระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3 / หรือ มคอ.4) และรายงาน
ผลการดําเนินงานไวใน มอค.5 หรือ มอค.6
การจัด การเรี ย นการสอนของคณะวิ ช ามี ค วามสอดคล องกั บ ปรั ช ญาของมหาวิท ยาลัย ที่ ว า
“ความรูทําใหองอาจ” ที่ยึดมั่นตามแนวทางสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่วา “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน”
อันหมายถึง การถึงพรอมดวยความรูดีและความประพฤติดี ซึ่งเนนใหเห็นการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและ
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มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหนักศึกษาเกิด พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ที่วา “Wisdom of the future” หรือ “ภูมิปญญาแหงอนาคต” จึง
จัด การเรี ย นการสอนใหนั ก ศึก ษาเปน ผู มี ค วามคิด สรา งสรรค และมีค า นิย มจิ ต สาธารณะ นอกเหนื อจาก
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่สอนสอดแทรกในการเรียนการสอนของทุกรายวิชา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.6.2 (1) รายละเอียดของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.4
(2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6
QA 2.8.1 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยเกริก ที่38/2537 เรื่องวินัยนักศึกษา
(2) กฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับตางๆ ของนักศึกษาที่เกี่ ยวของกับมหาวิทยาลัย
(3) คูมือนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
(4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประกาศเรื่องพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
(5) ประกาศเรื่องพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
(6) คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2553 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน โดยมี
การเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ห ลายช อ งทาง อาทิ มี ก ารประชุ ม และอบรมเกี่ ย วกับ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหแกคณาจารยและผูบริหารระดับคณะวิชา เพื่อเนนการจัดการเรียนการสอนให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงแนวทางการประเมินผลดานคุณธรรมจริยธรรม และแจง
ใหนักศึกษาในรายวิชาที่เ รียนทราบ พรอมแจกรายละเอีย ดของรายวิช า(มคอ.3/หรือ มคอ.4) นอกจากนี้
ยังไดเผยแพรโดยการจัดทําหนังสือแจงเวียน ประกาศ และเผยพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบ
โดยทั่วกัน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.6.2 (1) รายละเอียดของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.4
(2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6
QA 2.8.2 (1) หนังสือแจงอาจารยผูสอน ของคณะศิลปศาสตร (เกี่ยวกับการนํา มคอ.3 /หรือ มคอ.4
เผยแพรบนเว็บไซตมหาวิทยาลัย)
(2) เว็บไซตสํานักวิชาการ
http://academic.krirk.ac.th/index.php?mod=article&cat=about&article=22
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3. มหาวิท ยาลัย ได จัดทํา โครงการหรือกิจ กรรมสง เสริม การพั ฒ นาพฤติ กรรมด า นคุณ ธรรม
จริยธรรม โดยคณะฯมีนโยบายในการใหอาจารยผูสอนมีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา มี
การจัดใหเ รียนวิชาบัณ ฑิตอุดมคติไ ทย ซึ่ง นักศึกษาไดเขารวมโครงการอบรมบมธรรม และวิช าจริยธรรม
สําหรับนักบริหาร อีกทั้งคณะฯยังจัดใหมีกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา ไดแก
โครงการเขาคายจริยธรรม โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํา
ความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริมาใชเปนประโยชนและเปนคุณธรรมจริยธรรมใน
การดํารงชี วิต นอกจากนี้คณะวิช ารวมกั บ สํานักกิจ การนักศึกษาของมหาวิท ยาลัย ไดจัดทํา โครงการหรื อ
กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยทุกโครงการมีการระบุตัวบงชี้
และมีเปาหมายวัดความสําเร็จไวชัดเจน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
 โครงการอบรมบมธรรม ของวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ปการศึกษา 2553
 โครงการเขาคายจริยธรรม ของสาขาวิชาการจัดการ ปการศึกษา 2553
 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสาขาวิชา
การจัดการ ปการศึกษา2553
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3 ของวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
(กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม)
4. มหาวิท ยาลัย ไดจั ดทํารายงานสรุปผลการประเมิน โครงการ/กิ จ กรรมดา นคุณ ธรรมและ
จริยธรรมที่ไดดําเนินการในขอ 3 ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนด โดยมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย
ของตัวบงชี้ และไดนํารายงานสรุปผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ
ในวาระเพื่อพิจารณาเพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินโครงการตอไป
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม)
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
(กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม)
5. มหาวิท ยาลัย ได สงเสริม การทําโครงการหรือกิจกรรมในดานคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษาในระดับชาติอยางเปนรูปธรรม โดยไดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมกับหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ และมีนักศึกษาที่ไดรับรางวัลยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้
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1) นายสวางพงษ จงลือชา นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร คณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัลเข็ม
และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแกนักศึกษา ผูนับถือพระพุทธ ศาสนาและมีความประพฤติดี จากพุทธ
สมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
2) นายชนะ คุปตานนท ศิษยเการะดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร
และปจจุบันกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัล
ระดับนานาชาติ ดา นการรับรองการบริ ห ารสถานศึ กษาดีเ ดน ( in recognition of outstanding
achievement in the administration category of the Western Association of Shool & Colleges /
ONESQA accreditation process for RIST (2008-2013) ) จากการไดนําความ รูและหลักจริยธรรมสําหรับ
การบริหารที่ไดศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นําไปใชประโยชนในการ
บริหารจัดการ
3) นายอภิวัฒนเดช ดอนโหนงชา คณะเศรษฐศาสตร ไดรับรางวัลเข็มและเกียรติบัตรรางวัล
ความประพฤติดีแกนักศึกษา ผูนับถือพระพุทธ ศาสนาและมีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
หมายเลข เอกสารหลักฐาน
QA 2.8.5 (1) เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี
(2) ภาพถายการรับรางวัลระดับนานาชาติ ปการศึกษา2553
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 2
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

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
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2

5
30%
30%
7
7
7
5
5

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
5
24.00%
22.15%
7
7
7
5
5

5
4.00
3.69
5
5
5
5
5
37.69/8 = 4.71

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัย มีการเปดสอนหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เปนไปตามมาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษาของ สกอ. มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มี ก ารเรี ย นการสอนโดยใช
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษา
เรียนรูนอกหองเรียนในประเด็นที่สนใจในรูปแบบของการจัดโครงการเสริมหลักสูตรของทุกสาขาวิชา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมุงมั่นเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอน
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน
มหาวิทยาลัยยังมี จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิช าการ และวุฒิปริญญาเอกนอย
อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยไดมีโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูอาจารยตาม รวมถึงเพิ่มงบประมาณใน
การทําวิจัยเพื่อสงเสริม ใหอาจารยส ามารถมีผ ลงานวิจัยเพื่ อเขาสูตําแหนง ทางวิช าการ และสนับสนุน ให
อาจารยประจําไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากขึ้น
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1
2
3
4
5
6

มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา

7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 7 (ขอ)

การดําเนินการ
มี ไมมี








ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 7 (ขอ)

การบรรลุเปาหมาย

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยเกริก มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาซึ่งรับผิดชอบโดย
อาจารยที่ปรึกษาอยางใกลชิด อบอุนและทั่วถึง โดยอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งใน
เรื่ อ งการเรี ย นและเรื่ อ งการใช ชิ วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย และชี วิ ต ส ว นตั ว เป น รายกรณี มี ก ารแจ ง หมายเลข
โทรศัพทมือถือใหนักศึกษาในความดูแลทราบเพื่อสะดวกตอการติดตอทุกเวลา รวมทั้งอาจารยที่ปรึกษายังทํา
หนาที่ประสานงานเรื่องขาวสารการอบรมหรือกิจกรรมตาง ๆ มหาวิทยาลัยนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
จัดอบรมสัมนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและใหความเห็นในการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะกรรมการหอพั ก
ตลอดจนสํานักกิจการนักศึกษา เพื่อดูแลใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกนักศึกษาแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
อยางใกลชิดอีกดวย มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินการใหบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและไดผลการ
ประเมิน 4.45 จากคะแนนเต็ม 5
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.6.7 (3) ภาพถาย Counseling Service Room
QA 2.7.4 (2) คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
QA 3.1.1 (1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแตละสาขาวิชา ปการศึกษา2553
(2) ตารางเวลาใหคําปรึกษา(Office Hours) ของอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา2553
(3) คูมืออาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
(4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
(5) คําสั่งแตงตั้งอาจารยดาวพันธ เฉลยพงศ ดูแลหอพักมหาวิทยาลัยเกริก
(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการหอพัก
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาอยางนอย 3 ชองทาง
ไดแก ทางเวปไซต วารสาร บอรดประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอนักศึกษา เชน ขอมูลทุน
กู ยื ม การศึ ก ษา ข อ มู ล การประกั น สุ ข ภาพและประกั น ชี วิ ต ข อ มู ล เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกต อ การฝ ก
ประสบการณวิ ชาชีพ ขอมูลดานแหลงทุนอุดหนุนวิจัย ดานแหลงเวทีเผยแพรและนําเสนอผลงานวิชาการ
ดานการจัดการประกวดผลงานนักศึกษา ดานการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณตางๆ
และขาวสารวิช าการที่ทั น สมัยที่เ กี่ยวขอ งกับนักศึ กษาที่จํ าเปน ตอ งรู มีการเผยแพรข อมูล ขาวสารทาง
หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ และศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราของมหาวิทยาลัยฯไดจัดทําวารสารรมพฤกษ
แจกนักศึกษา เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการใหแกนักศึกษา มีการจัดทําคูมือระเบียบวินัยนักศึกษา คูมือ
นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน และเอกสารแผ นพับของหนวยงานตางๆ เปนตน มหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
ประเมินการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา และไดผลการประเมิน 4.39 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.4.5 (6) เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกริก (ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธตางๆ) www.krirk.ac.th
QA 2.5.4 (3) หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
(4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 2.8.1 (3) คูมือนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 3.1.2 (1) ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ ที่ติดประกาศขอมูลขาวสารใหแกนักศึกษา
(2) แผนพับประชาสัมพันธ / ขอมูลขาวสาร หรือ เอกสารอื่นๆที่ประกาศแกนักศึกษา
(3) ขอมูลการสื่อสารทาง Social Network
(4) เอกสารทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
(5) เอกสารขอมูลวิชาทหารรักษาดินแดน
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
โดยกําหนดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพไวในแผนประจําป มหาวิทยาลัยทําหนาที่ติดตอประสานงาน
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จัดหาแหลงฝกงานเพื่อประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษา พรอมทั้งจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการ อาทิเชน ไดจัดใหนักศึกษาไดเรียนวิชาสหกิจศึกษา โดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
ฐานะพนักงาน เพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษา และนําความรูที่ไดจากการเรียนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมาบูรณาการในการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน มีการจัดโครงการบริษัทจําลอง
ภายใตชื่อ “บริษัทเกริกจําลอง” (Krirk Dummy Company : KDC) การใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทํา
ธุรกิจจําหนายเครื่องดื่มและของวาง นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาฝกงานในหนวยงานตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานจริงจากแหลงงาน
Part-time ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณวิชาชีพกอนเขาสูตลาดแรงงาน อันเปนการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ ใหแก
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อนําผลการประเมินมาเปนขอมูลใน
การวางแผนจัดเตรียมแหลงฝก ประสบการณทางวิชาชีพและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพครั้งตอไป มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษา และไดผลการประเมิน 4.06 จากคะแนนเต็ม 5
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5
(3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.6.1
(2) สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริษัทเกริกจําลอง
(3) จดหมายขอความอนุเคราะหการฝกงาน
QA 2.6.4
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการ
ปการศึกษา2553
QA 2.7.4
(3) กําหนดการจัดการประชุม /สัม มนาทางวิชาการ งาน “เกริกวิช าการ ป 2554” ของป
การศึกษา2553
QA 3.1.3
(1) สูจิบัตรงานเกริกวิชาการ
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา อยางนอย 3 ชองทาง
ไดแก ทางเวปไซต วารสาร บอรดประชาสัมพันธ เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู
ใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ขอมูลทุนวิจัย ขาวการรับสมัครงาน เปนตน และมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละประสบการณ เ ป น ระยะๆ รวมถึ ง สมาคมศิ ษ ย เ ก า
มหาวิทยาลัยเกริกไดจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา มหาวิทยาลัยฯ และสมาคมศิษยเกา
มหาวิท ยาลัยเกริกจัดใหมี ชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแบบประเมินสําหรับศิษยเกา เพื่อใหศิษยเกามีชองทางใหขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการใหบริการดานขอมูลขาวสาร จากนั้น สรุปผลการประเมินเสนอเขาที่ประชุม ของมหาวิทยาลัย และ
รายงานใหผูบริหารทุกระดับทราบ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
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หมายเลข
QA 2.5.4 (3)
(4)
QA 2.4.5 (6)
QA 3.1.2 (1)
QA 3.1.4 (1)
(2)

เอกสารหลักฐาน
หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกริก (ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธตางๆ) www.krirk.ac.th
ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ ที่ติดประกาศขอมูลขาวสารใหแกนักศึกษา
หนังสืออนุสรณบัณฑิต ปการศึกษาตางๆ
เว็บไซตสมาคมศิษยเกา http://www.krirk.ac.th/th/index.php?mod=alumni

5. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาโดยกําหนด
โครงการบริการวิชาการไวในแผนประจําป อาทิเชน โครงการอบรมกฎหมายภาษีอากรและพัฒนาความรู
ตอเนื่องและโครงการอบรมความรูตอเนื่อง “Update มาตรฐานบัญชีที่มีผลบังคับใชป พ.ศ.2554” ใหแกศิษย
เกาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเนื่องจากมาตรฐานบั ญชีมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรื่องดังกลาวคณะเห็นวาสามารถ
สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับศิษยเกาไดเปนอยางดี การอบรมความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชี มี
ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนและใหบริการแกศิษยเกา เปนตน มหาวิทยาลัยไดสงขาวใหศิ ษย
เการับรูโดยการจัดสงหนังสือพิมพขาวรมพฤกษเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และมีการจัดโครงการคืนสูเหยาศิษย
เกาเกริก โดยสมาคมศิษยเกาเกริก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางรุนพี่ – รุนนอง มี
การจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “งานไดผล คนเปนสุข” รวมถึง มีชองทางใหศิษยเ กาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการจัดกิจ กรรมการพัฒนาความรูและประสบการณวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป จากนั้นนําผลการประเมินการจัดกิจกรรม สรุปในที่
ประชุม รายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในดาน
ที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (3) หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 3.1.5 (1) เอกสารประชาสัมพันธงาน “เกริกวิชาการ” ประจําป2553
(2) โครงการอบรมความรูตอเนื่องทางวิชาชีพบัญชีและลายชื่อผูเขารับคําปรึกษา
(3) เอกสารประชาสัมพันธ “ศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน”
(4) เอกสารประชาสัมพันธ “โครงการคืนสูเหยาศิษยเกาเกริก”ของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย
เกริก ปการศึกษา2553 (จัดงานวันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554)
6. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ มีผลดังนี้
ขอ 1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
มีผลการประเมิน 4.45 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
ขอ 2. การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
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มีผลการประเมิน 4.39 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
ขอ 3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
มีผลการประเมิน 4.06 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5)
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.5.6 (1) แบบสํารวจและผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ สําหรับนักศึกษา ป
การศึกษา2553 (QA.13)
(2) แบบสํารวจและผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ สําหรับศิษยเกาและ
บุคคลภายนอก ปการศึกษา2553 (QA.14)
7. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา โดยในปการศึกษา2553 นักศึกษาไดทําการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการ แลวนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุกระดับ และมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยเฉพาะการบริการในดานที่ยังไมบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด โดยทําการสํารวจขอมูลจากนักศึกษาและศิษยเกา เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่มหาวิทยาลัย
จัดใหปการศึกษาละครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการใหบริการในระยะตอไป
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (เกี่ยวกับการ
สงเรื่องตอใหคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของนําผลประเมินไปปรับปรุง )
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (ดานการนํา
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบ ริการมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ)
QA 3.1.7 (1) แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ปการศึกษา2553
(2) เอกสารแสดงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ

กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน

1

การดําเนินการ
มี ไมมี

สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง

สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 6 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 6 (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจาก
การพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตรทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยคณะวิชาหรือจัดโดยสํานักกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครบถวนทั้ง 5 ดาน คือ
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
(2) ดานความรู
(3) ดานทักษะทางปญญา
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.1.3 (5) รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.3
(6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5
QA 2.6.2 (1) รายละเอียดของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.4
(2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
2. มหาวิท ยาลั ยโดยสํานักประกัน คุณ ภาพการศึกษารวมกับคณะวิช าและสํานักกิจ กรรม
นักศึกษา ไดการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ในปการศึกษา
2553 ไดจัดโครงการ “การจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาโดยกระบวนการ PDCA” โดยการจัดการอบรมใหแก
นักศึกษา ในวันจันทรที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ หอง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสรางความเขาใจ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรูดานตัวบงชี้ของความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมิน
โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน และนํากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา PDCA มาใชประโยชนในการเขียนโครงการและดําเนินการจัดทําโครงการของนักศึกษา อันเปนการ
นําความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบไดจริง ซึ่งการอบรมใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแกนักศึกษานั้นไดดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา อีกทั้งสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาไดจัดทําแผนพับ “QA News” เพื่อเผยแพรขาวสารและใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกอาจารยและนักศึกษา
ปก ารศึ กษา2553 มหาวิ ท ยาลัย ฯได รว มพิธี ล งนามความรว มมือ เครื อข า ยด านการประกั น
คุณภาพการศึกษารวม 9 สถาบัน ซึ่งเปนเครือขายระหวางสถาบัน และเครือขายระหวางนักศึกษาของแตละ
สถาบัน ไดแก 1.มหาวิทยาลัยเกริก 2.มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 4.
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 5.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 6.มหาวิทยาลัยเกษม
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บัณฑิต 7.มหาวิทยาลัยเซนจอหน 8.มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 9.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันศุกรที่
25 มีนาคม 2553 เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการจัด
กิ จ กรรม และดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษาสร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาระหว า ง
สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังไดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมบรรยายเรื่อง “บทบาทเครือขายผูนําเพื่อ
คุณภาพกิจกรรมนักศึกษา”
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 3.2.2 (1) โครงการอบรม“การจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาโดยกระบวนการ PDCA” ปการศึกษา 2553
(2) แผนพับ “QA News” ปการศึกษา2553
(3) เอกสารลงนามความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษารวม 9 สถาบัน
( MOU) ระหวางเครือขายสถาบัน และระหวางเครือขายนักศึกษาแตละสถาบัน
(4) โครงการพิธีลงนามความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. มหาวิทยาลัย มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชใน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งการดําเนินการนั้น มีคณะกรรมการนักศึกษาของคณะวิชา / ผูชวยคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา และคณะวิชารวมกันดําเนินการและมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ระดับปริญญาตรี เชน โครงการสัมมนาวิชาการดูงานนอกสถานที่และเยี่ยมชมองคกร โครงการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนามของนักศึกษา โครงการสงเสริมการฝกวิชาชีพของนักศึกษา โครงการเขาคายสารนิพนธของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปนตน
ระดับบัณฑิตศึกษา เชน โครงการเวทีประชาธิปไตยและการเมือง โครงการเขาคายสารนิพนธ โครงการ
อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติวิจัยขั้นสูง LISREL แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมนําเสนอสารนิพนธ
และวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการงาน”เกริกวิชาการ ป2554” จัดในปการศึกษา
2553 เปนตน
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี เชน โครงการการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย โครงการรวมพลังชาวเกริกตาน
ภัยเอดส (กิจกรรมแขงขันฟุตซอลตานภัยเอดส ) โครงการแขงขันแบดมินตัน Championship โครงการเขารวม
การแขงขันกีฬาสโมสรนักศึกษาระหวางสถาบัน โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล “Friendship League” งานกีฬา
สานสัมพันธวันรมพฤกษเกมส กิจกรรมแขงขันกองเชียรและเชียรลีดเดอรในงานกีฬาสานสัมพันธวันรมพฤษ
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เกมส และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ภายนอก เชน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งเปน
การแขงขันกีฬาระดับชาติ และการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2553 เปนตน
ระดับบัณฑิตศึกษา เชน กิจกรรมกลุมสัมพันธดานนันทนาการ และ Walk Rally
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
ระดับปริญญาตรี โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน โครงการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม โครงการผาปา
ผาหมกันหนาวชวยเหลือผูประสบภัยหนาว โครงการศึกษาดูงานเยาวชนกับมิติจิตอาสา โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวม โครงการคายอาสาพัฒนา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของชมรมตางๆ กิจกรรมของชมรม
อนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมบรรยายพิเศษของสํานักหอสมุดในงานสัปดาหวิชาการ ปการศึกษา 2553 เรื่อง
สภาวะโลกรอน เพื่อรวมรณรงคลดภาวะโลกรอนและเรียนรูการสรางความสมดุลในธรรมชาติ และกิจกรรม
รณรงคโรคเอดส นอกจากนี้ยังมีกิจ กรรมบําเพ็ญ ประโยชนแ ละบริจ าคทรัพย / สิ่ง ของชวยเหลือเด็กพิการ
ซ้ําซอน ชวยเหลือเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนบองตี้ของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
กิจกรรมรณรงคดานการรักษาสิ่งแวดลอมโดยการปลูกปาชายเลน โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบ
สิ่งของแดผูดอยโอกาส ณ สมาคมรวมปญญาคนพิการ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โครงการไปเยี่ยมและ
มอบสิ่งของแดคนชรา ณ สถานสงเคราะหคนชรา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมอนุรักษสิ่ง แวดลอม ปลูกปาชายเลน และโครงการศึกษาดูง านระบบ
นิเวศวิทยาในวิชามนุษยและสิ่งแวดลอม เปนตน
ระดับบัณฑิตศึกษา เชน โครงการจัดกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคม โครงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
ภาคใต เปนตน
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ระดับปริญญาตรี เชน โครงการรณรงคไมทุจริตการสอบ โครงการทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม ซึ่งเปน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาจริยธรรมสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ โครงการสานสัมพันธเพื่อนใหม
โครงการสายสัมพันธสานสามัคคี โครงการอบรมบมธรรมในวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย และ โครงการรณรงคไม
ทุจริตการสอบ เปนตน
ระดับบัณฑิตศึกษา เชน โครงการคุณธรรมจริยธรรมขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน กิจกรรมรดน้ําดําหัวอาจารย
อาวุโสในวันสงกรานต ของวิทยาลัยสื่อสารการเมือง เปนตน
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับปริญญาตรี เชน โครงการสงเสริม ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา โครงการบริการ
จัดการแสดงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูชนบท งานพิธีรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโสในวันสงกรานต โครงการ
ไหวครู โครงการเพื่อแมขอเทิดทูนเหนือเกลา โครงการวัฒนธรรมสัญจร โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา และกิจกรรมพิธีสักการะพระภูมิเจาที่ / พิธีสงฆ / และวางพวงมาลา
สดุดี ดร.เกริก ผูกอตั้งสถาบัน ในงาน “วันรําลึก ดร.เกริก” ประจําป 2553 เปนตน
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หมายเลข
QA 1.1.1
QA 1.1.5
QA 2.7.5
QA 3.2.2

เอกสารหลักฐาน
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
(3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
(1) โครงการอบรม“การจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาโดยกระบวนการ PDCA” ปการศึกษา
2553
QA 3.2.3 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา
2553
(2) โครงการ/หรือกิจกรรม ของชมรมตางๆของนักศึกษา ปการศึกษา2553

4. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
และระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน โดยการสงเสริมการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา การจัดตั้งชมรม การ
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการประชุม อบรม และสัมมนาตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีการรวมตัวกันเปน
เครือขาย แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพรวมกัน สรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา และเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณการใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการทํากิจกรรมรวมกันรูจักวิธีการวางแผนจัดทําโครงการ
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ และการนําผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: Knowledge
Management) โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาสโมสรนักศึกษา การประชุมโครงการเยาวชนคายรูงานสืบ
สานงานพระราชดําริ RDPB Camp การอบรมโครงการผูนํานักศึกษา อบรมสัมมนาผูนํากิจกรรมประชุมเชียร
และรับนองใหม 2554 และ เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ เรื่อง บน
เสนทางเสริมสรางความเปนพลเมืองของนักศึกษาใหมในสถาบัน ณ อิงธารรีสอรท จังหวัดนครนายก เปนตน
นอกจากนี้ นายอภิ วั ฒ นเดช ดอนโหน ง ชา นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 3 ได เ ป น ประธานสภาเด็ ก และเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
ปการศึกษา2553 มหาวิทยาลัยไดรวมพิธีลงนามความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษารวม 9 สถาบั น ซึ่ ง เป น เครื อ ข า ยระหว า งสถาบั น และเครื อ ข า ยระหว า งนั ก ศึ ก ษาของแต ล ะ
สถาบัน ไดแก 1.มหาวิทยาลัยเกริก 2.มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 3.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 4.
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 5.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 6.มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 7.มหาวิทยาลัยเซนจอหน 8.มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 9.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันศุกรที่
25 มีนาคม 2553 เพื่อความรวมมือในการสรางชองทางเผยแพรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระหวางสถาบัน
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
QA 3.2.2 (1) โครงการอบรมการจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาโดยกระบวนการPDCA ปการศึกษา 2553
(3) เอกสารลงนามความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษารวม 9 สถาบัน
( MOU) ระหวางเครือขายสถาบัน และระหวางเครือขายนักศึกษาแตละสถาบัน
(4) โครงการพิธีลงนามความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
QA 3.2.3 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา
2553
QA 3.2.4 (1) หนังสือเชิญจากหนวยงานเครือขายภายนอกใหสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
(2) หนังสือแตงตั้งประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
5. มหาวิทยาลั ยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยสํานักกิจ การนักศึกษาซึ่งเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน มีระบบติดตามประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบงชี้ที่กําหนด สวนโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนิ นการโดย
สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะจัดทํารายงานผลโครงการหรือกิจกรรม เพื่อใหเห็น
ภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นจากนักศึกษา ซึ่งสํานักกิจการนักศึกษาจะติดตามประเมินความรูความ
เขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
สําหรับคณะวิชาที่ไดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษา มีการประเมินผลการจัดทําโครงการ
ตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาในปการศึกษาตอไป
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก / คณะวิชา
/ หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553 (QA.01)
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
6. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา โดยการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน หรือประเมินผลโครงการ/หรือกิจกรรม พัฒนานักศึกษา เพื่อ
นําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง และนําเสนอใหผูที่เกี่ยวของทุกระดับรับรู เพื่อรวมกันพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (ดานการนํา
ผลการประเมินการจัดโครงการ/หรือกิจกรรมใหนักศึกษา ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และรวมกันพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา)
QA 3.2.6 (1) รายงานการประชุม สํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553 (ดานการนําผลการประเมิน
การจัดโครงการ/หรือกิจกรรมใหนักศึกษา ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา และรวมกันพัฒนานักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา)
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 3
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ตัวบงชี้ที่ 3.2
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

7
6

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
7
6

5
5
10/2 = 5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอการเรียนรูข องนักศึกษา และมีกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาอยางตอเนื่อง มีอาจารยที่ปรึกษาดูแลและให
คําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความใกลชิดและอบอุน ทังนี้ทุกคณะวิชามีผูชวยคณบดีฝานกิจการนักศึกษาซึ่งเปน
กลไกสําคัญในการติดตามและเสนอแนะการจัด บริการในดานตางๆและจัด กิจกรรมเพื่อ พัฒ นานักศึกษาที่
หลากหลาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมเพื่อ ศิษยเกายังไมทั่วถึง อยางไรก็ดีมหาวิทยาลัยควรมีการจัดงานชุมนุมศิษย
เกาเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการใหบริการวิชาการและบริการดานอื่นๆแกศิษยเกาใหทั่วถึงมากขึ้น
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน
อยางนอยในประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)
มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน
มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น
หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2
3
4
5

6
7
8

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 8 (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย

การดําเนินการ
มี ไมมี











ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …8…. (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 8 (ขอ)

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ย โดยศู น ย ส ง เสริ ม วิ จั ย และผลิ ต ตํ า รา ซึ่ ง เป น หน ว ยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย มีการวางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย หรืองานสรางสรรค การวางแนวทาง ขั้นตอน
หลักเกณฑ และมี “คณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา” รับผิดชอบการบริหารงาน มีงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการบริหารงานวิจัย โดยการใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกคณาจารย และสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนยฯเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.1 (1) Flow Chart แสดงขั้นตอนการดําเนินการขอทุนวิจัย ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัยและตํารา ปการศึกษา2553
(3) แผนการดําเนินงานของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ปการศึกษา2553
(4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ปการศึกษา2553
(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ปการศึกษา2553
(6) ระเบียบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและตํารา
(7) งบประมาณที่ศูนยสงเสริมวิจัยฯ ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(8) บันทึกการติดตามผลการวิจัยระยะ 50% 80% และ 100%
(9) รายงานความกาวหนาผลการวิจัย ระยะ 50% 80% และ 100%
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการ
สอน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของคณาจารย มีการจัด
โครงการนําเสนอผลงานวิจัย และรายงานความกาวหนาของงานวิจัย โดยสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการ
ได จั ด ทํ า โครงการสั ม นาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น” เพื่ อ ให อ าจารย ไ ด บู ร ณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและ
นักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ระดับชาติและนานาชาติ และสงเสริมให
อาจารยนําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.2 (1) โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การทําวิจัยในชั้นเรียน” คณะศิลปศาสตร
3. มหาวิท ยาลัย มีการพัฒ นาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค และใหความรูด าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิ จัย โดยมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการวิจัยและตําราใหแก
คณาจารย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ใหอาจารย สนับสนุนการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการใน “วารสารรมพฤกษ” ซึ่งเปนวารสารระดับชาติและอยูในบัญชี
รายชื่อวารสารของฐานขอมูล TCI และสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ มีการยก
ยองอาจารยที่ไดรับทุนวิจัย โดยประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ
ในปการศึกษา2553 มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทําวิจัยในชั้น
เรียน” และศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราไดจัดทําโครงการรายงานความกาวหนาและนําเสนอผลงานวิจัย ป
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การศึกษา2553 ของอาจารยประจํามหาวิทยาลั ย ที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากศูนย ฯ และจัดทําโครงการ
อบรมเรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ” ในวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2553 ณ อุทยานการเรียนรู วิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยพัทยา จังหวัดชลบุรี และจัดโครงการเวทีเสวนางานวิจัยในหัวขอ
เรื่อง “บางเขน” ในหลากหลายมิติ ในวันที่ 20 ธันวาคม 23 ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา เวลา 13.30
น. ณ อาคาร ดร. สุวรรณี หอง 5304 (โครงการ รปม.) โดยไดเชิญคุณศิริพร นาคเจริญ หัวหนาฝายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางเขน และคุณสุดารา สุจฉายา จากมูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะ
พันธ รวมเปนวิทยากร ตลอดจนใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยโดยเผยแพรในเว็ บไซตของศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิตตํารา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 4.1.1 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัยและตํารา ปการศึกษา2553
(7) งบประมาณที่ศูนยสงเสริมวิจัยฯ ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
QA 4.1.2 (1) โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทําวิจัยในชั้นเรียน” คณะศิลปศาสตร
QA 4.1.3 (1) หนังสือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัต และเว็บไซตของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
http://research.krirk.ac.th/pdf/จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติ.pdf
(2) คําสั่งคณะบริหารธุรกิจ เรื่องแตงตั้งอาจารยประจําเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม
(3) สําเนาอนุมัติการขอเขารวมอบรม สัมนาดานการวิจัย
(4) โครงการและผลการประเมินโครงการ ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
 โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”
 โครงการเวทีเสวนางานวิจัยในหัวขอเรื่อง “บางเขน” ในหลากหลายมิติ
4. มหาวิทยาลัยโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยศูนยฯมีการจัดสรรทุนวิจัยและทุน แตงตํารา จากงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษา ซึ่งเปนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทวิจัยเดี่ยว และประเภทวิจัยกลุม อีกทั้งมี
การสนับสนุน ทรัพ ยากรบุคคล แหลง คน ควาตางๆ เพื่อ ดําเนิน งานดานการวิจัย และงานสรางสรรค ในป
การศึกษา2553 ศูน ยฯ มีทุนอุดหนุน การวิจัยอยางเพียงพอ โดยมีทุน อุดหนุนงานวิจัยเดี่ยว ทุน วิจัยละ
100,000 บาท และมีทุนอุดหนุนงานวิจัยกลุม ทุนวิจัยละ 170,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเงินทุนอุดหนุนวิจัย
จากเงิน ทุน คณะวิช า เพื่อสนับสนุน สนับสนุนใหอาจารยทํา วิจัย นอกจากนี้ม หาวิทยาลัยไดสนับสนุนให
คณาจารยเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนยฯมีการสนับสนุนโครงการวิจัย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.)
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (คณะศิลปะ
ศาสตรและนิเทศศาสตร ดานการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินทุนคณะ)
QA 4.1.1 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัยและตํารา ปการศึกษา2553
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หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
(7) งบประมาณที่ศูนยสงเสริมวิจัยฯ ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
QA 4.1.4 (1) เอกสารการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยและตํารา ปการศึกษา2553
(2) เอกสารการใหเงินทุนคณะวิชาแกอาจารยประจําเพื่อทําวิจัยและตํารา ของคณะศิลปศาสตร
และคณะนิเทศศาสตร
5. มหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั้ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัยในดาน งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสม
กับงานวิจัยแตละประเภท แหลงคนควาทางวิชาการทั้งในรูปของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสาร ครบ 5 ดาน (1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายใน
และภายนอก (2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ ทั้งปจจุบันและผลงานที่ผานมา (3) ขอมูล
ดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค
ตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุนในการเผยแพรผลงาน (4) ขอมูลดานระบบและกลไกของคณะในการ
สงเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา (5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของ
คณะที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค
ทั้ ง นี้ ศู น ย ส ง เสริ ม วิ จั ย และผลิ ต ตํ า ราดํ า เนิ น การสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด า นการวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยอยางเพียงพอ มีหองปฏิบัติ การวิจัย
ที่ส ามารถทํ างานวิจั ย คน คว า และระบบสารสนเทศที่ นั กวิ จั ย สามารถใช หอ งร วมกั น ได มหาวิ ท ยาลั ย มี
สํานักหอสมุดที่เปนแหลงคนควาขอมูลที่สนับสนุนทําการวิจัยที่ไดมาตรฐาน ศูนยฯ ใหคําปรึกษาและสนับสนุน
ใหนักวิจัยสามารถปรึกษาปญหาการทํางานวิจัยจากศูนยฯ ไดตลอดเวลา นอกจากนั้นศูนยฯ มีการจัดกิจกรรม
วิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน จัดอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ ฯลฯ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (คณะศิลปะ
ศาสตรและนิเทศศาสตร ดานการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินทุนคณะ)
QA 4.1.1 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยการใหทุนสนับสนุนการวิจัยและตํารา ปการศึกษา2553
QA 4.1.4 (1) เอกสารการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยและตํารา ปการศึกษา2553
(2) เอกสารการใหเงินทุนคณะวิชาแกอาจารยประจําเพื่อทําวิจัยและตํา รา ของคณะศิลปศาสตร
และคณะนิเทศศาสตร
QA 4.1.5 (1) โครงการหองปฏิบัติการวิจัย ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
(2) ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
(3) เอกสารประชาสัมพันธแหลงเผยแพร/หรือนําเสนอผลงานวิจัย จากหนวยงานภายนอก
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6. มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็นโดยมีการประเมินระบบผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ โดยการมีสวนรวมของ
อาจารยและนัก วิจัย คือ “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุน
งานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย เปนตน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.1 (7) งบประมาณที่ศูนยสงเสริมวิจัยฯ ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
QA 4.1.6 (1) เอกสารการติดตามความกาวหนาของผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับทุน ของศูนยสงเสริม
วิจัยและผลิตตํารา
(2) หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินผลงานวิจัยของอาจารย
ที่ไดรับทุน
(3) รายงานการประชุมของคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา (ดานการติดตาม
และประเมินผลสําเร็จของขอ 4 และ ขอ 5)
(4) แบบประเมินและผลการประเมินงานวิจัย/ตํารา/วารสาร ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
(5) สรุปงบประมาณที่ใชไปในแตละภาคการศึกษา ป 2553
7. มหาวิทยาลัยโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย โดยนําผลการประเมินผลสําเร็จของการให
ทุนวิจัยไปจัดทําแผนการปรับปรุง การทําวิจัย และแผนการดําเนินงานของศูนยฯ โดยศูนยฯทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการปรับปรุงการเพิ่มผลงานวิจัย การกําหนดงบประมาณที่ตองใช การกําหนดระยะเวลา เพื่อสนับสนุนพันธ
กิจดานการวิจัยตามที่กําหนด รวมถึงมีการตั้งที่ปรึกษางานวิจัยอยางเปนทางการ และมีการประเมินทุกระยะ
ของผลงาน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.6 (5) รายงานการประชุมของคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา (ดานการติดตาม
และประเมินผลสําเร็จของขอ 4 และ ขอ 5 และดานการนําผลการประเมินผลสําเร็จของการให
ทุนวิจัยไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย)
8. มหาวิทยาลัยโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยในปการศึกษา 2553 ศูนยฯสนับสนุนใหคณาจารย
ทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ในหัวของานวิจัยเรื่อง “บางเขน” ในหลากหลายมิติ โดยศูนยฯ เชิญตัวแทนชุมชน
และเจาหนาที่สํานักงานเขตบางเขนมาใหขอมูล และขอใหเสนอความตองการของชุมชนที่จะใหมหาวิทยาลัย
ทํางานวิจัยเพื่อแกปญหาใหชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม ไดแก
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- งานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนบนที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ใน
กรุงเทพมหานคร” ของ ผศ.ธนศักดิ์ สายจําปา อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร
- งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพศวิถีวัยรุนตั้งครรภในวัยเรียน” ของอาจารยประไพพิศ เขมะชิต
อาจารยดาวพันธ เฉลยพงษ อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร และคณะ(รวม 4 คน)
- งานวิจัยเรื่อง “วิกฤตของเกษตรกรไทย:กรณีศึกษาเกษตรกรผูปลูกผลไมแบบเกษตรอินทรียใน
เขตพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด” ของอาจารยปรีชา ปยจันทร อาจารยประจํา คณะศิลปศาสตร
และคณะ(รวม 5 คน)
- งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ :
กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา” ของ ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม อาจารยประจํา คณะศิลปศาสตร
- งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของอาจารย
สุทิศา รัตนวิชา อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร
- งานวิ จั ย เรื่ อ งวิ เ คราะห ส ภาพหนี้ ข องเกษตรกร อํ า เภอเขาค อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ของ
อาจารยชเนตตี พิพัฒนางกูร อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.1 (3) แผนการดําเนินงานของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ปการศึกษา2553
(4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ปการศึกษา2553
QA 4.1.8 (1) เอกสารขั้นตอนการสรางและพัฒนาโจทยในการวิจั ย “บางเขน” ในหลากหลายมิติ
(2) วารสารรมพฤกษ ฉบับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในพื้นที่อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม / หรืองานวิจัยในพื้นที่ตางๆ
(3) เอกสารการใชประโยชนผลงานวิจัยจากชุมชนของอาจารยที่ไดรับทุนจากศูนยฯ
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ 7 ขอตาม
ดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
เกณฑทั่วไปและครบถวนตามเกณฑ
1 ขอ
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม
คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ

กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน

การดําเนินการ
มี ไมมี

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด
3 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจาก

ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง

การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …5…. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 5 (ขอ)
1

การบรรลุเปาหมาย


บรรลุ
เปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เปน
ลายลักษณอักษรโดย มีคณะกรรมการวารสารรมพฤกษเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค มีระบบ Peer Review มีระบบที่ปรึกษาการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความโดยมี
อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาตางประเทศ มีการประชาสัมพันธเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค ใน
สื่อตางๆ มีการสนับสนุนใหนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในงานเกริกวิชาการ ป 2554 และมีสถานที่
สําหรับแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย จัดให มีระบบสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิจัยที่
ไดรับทุนวิจัยจากศูนยฯ ลงในวารสารรมพฤกษ และจัดระบบสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
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เชน จัดระบบพี่เลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหม เพื่อสงเสริมการเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหอาจารยที่รับทุน ไดนําผลงานวิจัยนําเสนอตอที่ประชุมหรือวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ ไดแก งานวิจัยของอาจารยสุวิมล วงศสิงหทอง ที่นําเสนอที่จังหวัดภูเก็ต
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 4.1.1 (4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ปการศึกษา2553
QA 4.1.3 (1) เว็บไซตของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราใน (ดานเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยที่
ไดรับทุนวิจัย) http://research.krirk.ac.th/index.php?mod=research
QA 4.1.5 (3) เอกสารประชาสัมพันธแหลงเผยแพร/หรือนําเสนอผลงานวิจัย จากหนวยงานภายนอก
QA 4.2.1 (1) คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริกเรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารรมพฤกษ
(2) เอกสาร / หรือหลักฐานการตีพิมหรือเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ของอาจารย
ประจําคณะศิลปศาสตร ปการศึกษา2553
(3) ขั้นตอนการเผยแพรผลงานวิจัยของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดย
รวบรวมขอมูลทางดานการวิจัยไวในฐานขอมูลมีการจัดเก็บบทคัดยอผลงานวิจัย หรืองานสรา งสรรค ทั้งของ
อาจารย และนักศึกษา ไวในฐานขอมูล มีการจัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมและเผยแพรผานเว็บไซต
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนาที่
ของเจาหนาที่ของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา เปนผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยของอาจารย และเสนอ
ผลการติดตามผลงานวิจัยตอคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ซึ่งคณะกรรมการฯจะทําหนาที่
ติดตามความกา วหน าของผลงานวิ จัยและทวงถามติดตามผลงานวิ จัย ดวยเช น กั น ศูน ย ฯ มีก ารคัด สรร
ผลงานวิจัยที่นาสนใจเพื่อนําเสนอผลงานในเวทีเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย และเพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย อันเปนการเผยแพรผลงานทางวิชาการ มีการสัมภาษณหรือ
สอบถามผลงานวิจัยจากอาจารยเจาของผลงานวิจัย และศูนยฯ มีคณะกรรมการจัดทําวารสารรมพฤกษ และ
ผูวิจัยทําการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากผลงานวิจัย ใหเปนความรูที่นาสนใจเพื่อตีพิมพ เผยแพรลงใน
วารสารร ม พฤกษ และเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ทางเว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยผ า นการกลั่ น กรองจาก
คณะกรรมการจัดทําวารสารรมพฤกษ เพื่อใหเปนองคความรูตอสาธารณชน ใหคนทั่ วไปเขาใจได โดยจัด
หมวดหมูความรูที่ไดจากงานวิจัยใหเหมาะสมตอการตีพิมพเผยแพร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.3 (1) เว็บไซตของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา http://research.krirk.ac.th/
QA 4.1.6 (5) รายงานการประชุมของคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา (ดานติดตาม
ความกาวหนาของผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากศูนยฯ )
QA 4.2.2 (1) ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหผลงานวิจัยของศูนยสงเสริมวิจัยฯ
(2) รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดทําวารสารรมพฤกษ ปการศึกษา2553
(ดานการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะห ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารรมพฤกษ)
3. มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธและเผยแพรองค ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่
ไดจากขอ2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ โดยในระยะเวลาที่ผานมาศูนยฯสรางกระบวนการพัฒนางานวิจัยที่
ตอบสนองความตองการของชุมชน อาทิ งานวิจัยของอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัยจากศูนยฯ ในพื้นที่อําเภอ
บางคนที และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนยฯรวมมือกับชุมชนในพื้นที่ดําเนินการวิจัย ศึกษา
ความตองการของชุมชน ทําการวิจัยหลายเรื่องใหชุม ชน มีการประชา สัม พัน ธกับกลุม เปาหมาย และ
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งหมดใหแกชุมชน ณ บานสวนทรายทอง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสราง
เครือขายแกชุมชนและใหชุมชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ เมื่อมีการเผยแพรองค
ความรูจ ากงานวิ จัยหรือเมื่ อมีการนํา เสนอผลงานวิจั ย เพื่อนํา ผลงานวิจั ยไปใชประโยชนแ กชุ ม ชน และ
ผลงานวิจัยของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากศูนยฯ ศูนย ฯมีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยผานกระบวนการเพื่อ
ตี พิ ม พ เ ผยแพร ใ นวารสารร ม พฤกษ ประชาสั ม พั น ธ ท างหนั ง สื อ พิ ม พ ข า วร ม พฤกษ และเว็ บ ไซต ข อง
มหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันไปยังศิษยเกา ชุมชน และองคกรภายนอก และในปการศึกษา2553 ศูนยฯได
ดําเนิน งานวิจัยหลายเรื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของชุม ชน ในหัวของานวิจัยเรื่อง “บางเขน” ใน
หลากหลายมิติ เพื่อนําผลจากการวิจัยกลับไปสูการพัฒนาชุมชนในเขตบางเขน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (3) หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553 (ฉบับประชาสัมพันธการ
นํา เสนอผลงานวิ จัย ของอาจารย ที่ไ ดรั บ ทุน วิ จัย จากศูน ยส ง เสริม วิ จัย และผลิ ต ตํา รา หรื อ
เผยแพรผลงานวิจัย)
(4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553 (ฉบับตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ในพื้นที่อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม)
QA 4.1.3 (1) เว็บไซตของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราใน
http://research.krirk.ac.th/index.php?mod=research
QA 4.1.8 (1) เอกสารขั้นตอนการสรางและพัฒนาโจทยในการวิจัย “บางเขน” ในหลากหลายมิติ
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4. มหาวิทยาลัยมีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน คือ งานวิจัยของอาจารยชเนตตี พิพัฒนางกูร
เรื่อง วิเคราะหสภาพหนี้ของเกษตรกร อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ และงานวิจัยของอาจารยสุทิศา รัตนวิชา
เรื่อง การพัฒนาการทองเที่ยวอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังไดรับเอกสารรับรองการใช
ประโยชนจริงของงานวิจัยจากชุมชน สําหรับงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานใน
ชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา” ของ ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
อาจารย ป ระจํ า คณะศิ ล ปศาสตร และงานวิ จั ย บางเรื่ อ งของอาจารย ป ระจํ า คณะฯกํ า ลั ง อยู ร ะหว า งการ
ดําเนินการขอการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 4.1.3 (1) เว็บไซตของศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราใน
http://research.krirk.ac.th/index.php?mod=research
QA 4.1.8 (4) เอกสารการใชประโยชนผลงานวิจัยจากชุมชนของอาจารยที่ไดรับทุนจากศูนยฯ
5. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน โดยมีการกําหนดระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด เปนลายลักษณอักษร และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้ อขาย หรือทํา
ธุรกิจที่เปนผลจากงานวิจัยโดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.1 (4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ปการศึกษา2553
QA 4.2.5 (1) เอกสารการบริหารจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาและสิทธิประโยชน อันเกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2554
(2) ระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง
 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 4.3

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ปจจัยนําเขา
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวน
 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
162.5
 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
2
 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค
3,606,583
 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน
1,589,500
 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
2,017,083
 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
16.20
 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
7.48
 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
22,470.92
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..- .. (บาท/คน) ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 22,470.92 (บาท/คน)
เปาหมายปนี้ : 20,000 (บาท/คน)
เปาหมายปตอไป : 25,000 (บาท/คน)
ชนิดของตัวบงชี้ :

การบรรลุเปาหมาย


 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยและแตงตํารา ซึ่ง
เปนทุนอุดหนุนภายในสถาบัน และไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกสถาบัน อันชี้ใหเห็นถึงการพัฒนา
ทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยอาจารยประจํามีงานวิจัยที่ไดรับทุนวิจัยภายในสถาบัน
จากศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ทุนวิจัยภายนอกสถาบัน และทุนวิจัยสวนตัว ดังนี้
ทุนอุดหนุนวิจัยของอาจารยประจํามหาวิทยาลัย ปการศึกษา2553 ( รวม 3,606,583 บาท )
1) ทุนอุดหนุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย รวม 1,589,500 บาท
2) ทุนอุดหนุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย รวม 2,017,083 บาท
คิดเฉลี่ยตออาจารยเปนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเทากับ 22,470.92 บาท/คน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.3.1 (1) เอกสารแสดงงบประมาณการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน จากภายนอก
(2) เอกสารสัญญาการขอสนับสนุนทุนการวิจัยภายในสถาบัน
(3) ประกาศ รายชื่อผูไดรับทุนสนับสนุนวิจัยและผลิตตํารา ประจําปการศึกษา 2553
คะแนนที่ได 4.49 คะแนน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 4
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 4.3
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4

เปาหมาย
8
5
20,000

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
8
5
22,470.92

5
5
4.49
14.49/3 = 4.83

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง
มหาวิยาลัยมีศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราซึ่งเปน หนวยงานกลางในการสงเสริมการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการประสานงานอยางใกลชิดกับคณะวิชาตางๆ ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มความรูและทักษะในการทํางานวิจัยของอาจารย รวมถึง
มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยของอาจารยอย างตอเนื่องและสรางสรรค นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังมีอาจารย
ประจําที่มีความรูความสามารถในการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกสถาบัน อีกดวย
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน
สัดสวนของอาจารย ตองานวิจัยยัง มีจํานวนนอย นอกจากนี้ งานวิจัยที่ตีพิม พเ ผยแพรแ ละ
นําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติตออาจารย ยังต่ํากวาเกณฑ มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผนการเพิ่ม
ผลงานวิจัยของอาจารยในแตละคณะอยางชัดเจนและติดตามผลอยางตอเนื่อง
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ
การดําเนินการ
มี ไมมี

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีร ะบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสัง คม และดําเนิน การตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 5 (ขอ)







ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 5 (ขอ)

การบรรลุเปาหมาย

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด ดังนี้
 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานในดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดเปนนโยบายและแผนการปฏิบัติการดานบริการวิชาการ
ตั้งแตเดือน มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554 รวมถึงมีการวางแนวทางในการดําเนินงาน ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับปณิธานและ
วัตถุประสงค อีกทั้งไดนําผลการประเมินระบบและกลไกการใหบริการทาง วิชาการแกสังคม จากปการศึกษา
2552 มาปรับปรุง เชน กรรมการประเมินเพื่อไปจัดทําแผนและปรับปรุงระบบและกลไกการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมในปการศึกษา 2553
 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม
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มหาวิทยาลัยมีการจัดการโดยการวางแนวทางกระบวนการดําเนินงานตลอดถึงขั้นตอนและ
การแกไขปญหาของการใหบริการวิชาการดานตางๆที่สัมพันธกับปณิธานและวัตถุประสงคของหนวยงานและ
สถาบัน เพื่อใหบริการดานวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งการจัดหางบประมา ณ
สนั บ สนุ น โครงการ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามระบบและกลไกการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมที่ ว างไว และมี
คณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อ ดําเนินการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ และสอดคลองกับโครงสรางของ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนดตามชวงเวลา โดยมีการประเมินสรุปผลตามแผนการดําเนินงานภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมีการ
ประมวลผลสรุปประจําปการศึกษาอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อเปน การติดตามการดําเนิน งานตามแผนอีกทั้ง มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจของผู เขารวมโครงการเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาโครงการในปการศึกษาตอไป
 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม
จากการที่มีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไว ไดมีการนําผลการ
ดําเนินงานจากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารว มโครงการในครั้งที่ผานมา นํามาปรับปรุงการจัดโครงการ
ดานการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเขารวมโครงการและใหผูเขารวม
โครงการไดรับประโยชนสูงสุด
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31
พฤษภาคม 2555)
(2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
QA 5.1.1 (1) หลักเกณฑการใหบริการวิชาการแกสังคม
(2) ประกาศ เรื่อง การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน โดยมีการ
เชื่อมโยงและบูร ณาการการบริการทางวิช าการแกสัง คมกับ กระบวนการจัด การเรี ยนการสอน และการ
ปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน
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- ภาควิชาศึกษาทั่วไปรวมกับสาขาวิชาการจัดการ ไดจัดทําโครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ในงาน “เกริ กวิช าการ’ ป2554” ในปการศึกษา2553 เพื่อบริการวิช าการทางดานวิช าชีพ ใหแ ก
คณาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป และนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการไดรวมสาธิตในการ ออกราน
จําหนายขาวยําปกษใต ซึ่งนักศึกษาไดสาธิตวิธีการทําทุกขั้นตอน พรอมทําบัญชีรายรับและรายจาย ทําให
นักศึกษาไดบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและระบบการ
บริหารจัดการในการดําเนินงาน
- สาขาวิชารัฐศาสตร ไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสูเยาวชนรุนใหม ป
การศึกษา2553 ณ โรงเรียนปากน้ําปราณวิท ยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อใหนักศึกษาบริการวิชาการแก
สังคม โดยใหนักศึกษานําความรูดานประชาธิปไตยและดานรัฐศาสตรไปเผยแพรแกเยาวชนและชุมชน
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม ไดจัดทําโครงการเยาวชนกับมิติจิต
อาสา เพื่อใหนักศึกษาบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับวิชาชีพในสถานสงเคราะหและชุมชนตางๆ โดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาส
- สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการอบรมผูทําบัญชีสําหรับศิษยเกาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวม
อบรม โดยอาจารยประจําสาขาวิชาการบัญชีที่เขารวมอบรมไดนําประเด็นการอบรมที่ทันสมัยและเปนป จจุบัน
มาพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
- การบริ ก ารทางวิ ช าการแก สัง คมของสาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษย หั ว ข อ HR
Hardware and Software Trend 2011 โดย คุณสําเริง ยิ่งถาวรสุข ทําใหอาจารยสามารถประยุกตเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเขากับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
- สาขาวิชานิติศาสตร จัดโครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน เพื่อใหนักศึกษา
นําความรูทางกฎหมายที่ไดรับจากการเรียนไปเผยแพรแกประชาชน
- การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อาจารยผูสอน (คณะนิเทศศาสตร )
กําหนดใหนักศึกษาเขาฟงการสั มมนา/การบรรยาย ในเชิงวิชาการ โดยอาจารยสุทิศา รัตนวิชา และผศ.สุมล
มานัสฤดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตรการคาจังหวัดสมุทรสงคราม และวิทยากรบรรยาย เรื่อง
“การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอยางไร ใหอยูรอดอยางมั่นคงภายใตภาวการณแขงขันสูง ” มาเปน
ตัวอยางในวิชาหลักเศรษฐศาสตร
- วิ ท ยาลั ย สื่ อ สารการเมื อ ง จั ด โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ ในหั ว ข อ เรื่ อ ง “ เศรษฐกิ จ
การเมืองไทยจะเปนอยางไรในปเถาะ ” และโครงการสัมมนาเรื่อง “เขาพระวิหาร : สงครามหรือสันติภาพ” ซึ่ง
ทางวิทยาลัยไดเชิญศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมสัมมนา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
 โครงการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา2553 ในงาน “เกริก
วิชาการ’ ป2554” ในปการศึกษา 2553
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หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
 โครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสูเยาวชนรุนใหม ของสาขาวิชารัฐศาสตร
 โครงการเยาวชนกับมิติจิตอาสา ของสาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนา
สังคม คณะศิลปศาสตร
 โครงการเตรียมความพรอมวิชาสหกิจศึกษา ของสาขาวิชาการจัดการ
 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง“เศรษฐกิจการเมืองไทยจะเปนอยางไรในปเถาะ”

 โครงการสัมมนาเรื่อง “เขาพระวิหาร : สงครามหรือสันติภาพ”
QA 5.1.2 (1) แบบแจงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนของอาจารย
ประจําคณะบริหารธุรกิจ
3. มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยอยางเปนระบบ
โดยมี การนํ าผลการวิ จั ย ไปสู ก ารใช ป ระโยชนจ ริ ง ที่ต อบสนองความต องการของทุ กภาคส วนในทุก ระดั บ
ตลอดจนมีการนําความรู และประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการแกสังคมไปพัฒนาตอยอดสูการ
พัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขา
กับการวิจัย อาทิ อาจารยวิภาวี ตลึงจิตร อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร ให บริการทางวิชาการแกสังคม
โดยเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสอนที่มุงเนน “ความรูคูคุณธรรม” และสอดแทรก
จริ ย ธรรมในการสอน เครื อ ข า ยอุ ด มศึ ก ษาเขตภาคกลางเพื่ อ พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต อุ ด มคติ ไ ทย สํ า นั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และทํา วิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาทั ก ษะทางสัง คมของนั ก ศึ กษาโดยการสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร ” โดยได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งไดบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยนํามาเชื่อมโยงใช
ประโยชนกับการเรียนการสอน
นอกจากนี้ มีการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัย ไดแก
งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะหสภาพหนี้สินเกษตรกร ณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดย อาจารยชเนตตี
พิพัฒนางกูร อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ การบูรณาการการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในชุมชน
บางเขน จึงเกิดเปนกระบวนการทําวิจัยในชุมชนบางเขน ซึ่งผลการวิจัยนําไปสูการใชประโยชนในพื้นที่ไดจริง
อีกทั้ง ในปการศึกษา2553 มหาวิท ยาลัยโดยศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ไดสง เสริมให
อาจารยทําวิจัยในหัวขอ “บางเขน” ในหลากหลายมิติ เพื่อบริการทางวิชาการตอบสนองความตองการของ
สังคม และพัฒนางานวิจัยของอาจารย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.8 (1) เอกสารขั้นตอนการสรางและพัฒนาโจทยในการวิจัย “บางเขน” ในหลากหลายมิติ
QA 5.1.3 (1) งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะหสภาพหนี้สินเกษตรกร ณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
โดย อาจารยชเนตตี พิพัฒนางกูร อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ
(2) โครงการวิจัยในชุมชนบางเขน
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4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิ ชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ตามแผนที่กําหนด โดยประเมินผลโครงการตามชวงเวลาของการจัดกิจกรรม
ทุกโครงการ นําผลการประเมินไปจัดทําแผนการบูรณาการโครงการ / กิจกรรมที่เชื่อมโยงและบูรณาการงาน
บริการวิชาการ กับภารกิจอื่นของคณะวิชา และมีผูรับผิดชอบดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูล
และสรุปผลการประเมิน เสนอผูบริหาร นอกจากนี้ สําหรับอาจารยผูสอนยังมีการประเมินผลการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม รายงานไวใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 ดวย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.1.3 (6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 (แสดงการวิเคราะหการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย )
QA 2.6.2 (2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาฝกปฏิบัติภาคสนาม หรือ มคอ.6 (แสดงการ
วิเคราะหการใหบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย )
QA 5.1.4 (1) แบบประเมินและสรุปผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคม (QA.22)
5. มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
การใหบริการทางวิชาการ มีการทอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการใหมากขึ้น กําหนดกิจกรรมใหมีความนาสนใจ
และสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน และมีการพัฒนาเพื่อตอยอดความรูใหมอยูเสมอ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 2553 (ดาน
การนําผลการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการแกสังคมไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย )
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 – 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของหนวยงาน
มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ
มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 5 (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

การดําเนินการ
มี ไมมี






ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 5 (ขอ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีการประเมินระบบและกลไกในการใหบริการ และมีการกําหนดพื้นที่ในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน โดย
ไดดําเนินการกําหนดพื้นที่ใหบริการ อาทิเชน พื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกริก จากแบบสอบถาม
พบวาชุมชนตองการใหคณะฯใหบริการดานโปรแกรมการใชคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและระบบคอมพิวเตอรที่
SMEs ควรรู การทําธุรกิจ on-line รวมทั้ง ความตองการใหจัดอบรม/สัมมนา การเปดหลักสูตรใหมที่
สอดคลองกับความตองการ การเปดหลักสูตรระยะสั้น การจัดบุคลากรเพื่อเปนที่ปรึกษา การจัดทําการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุมชน การใหบริการทางวิชาการผานสื่อตางๆ การใหบริการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหมีการ
ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆที่เปนประโยชนของผูรับบริการ และการสรางเครือขายการใหบริการระหวาง
บุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ และนําขอมูลที่ไ ดจ ากการสํารวจดัง กลาวมาเพื่อจัดทําแผนในการ
ใหบริการตอไป
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553 (ดานการนํา
ผลการสํารวจความตองการในการบริการทางวิชาการแกสังคมมาจัดทําโครงการหรือกิจกรรม
บริการทางวิชาการแกสังคม)
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
 โครงการอบรม Mobile Computing
 โครงการอบรมหาเงินงาย ๆ บนเว็บไทยและเทศ
 โครงการอบรมภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร
QA 5.2.1 (1) แบบสํารวจและผลการสํารวจความตองการในการบริการทางวิชาการแกสังคม (QA.23)
2. มหาวิทยาลัยมีการสรางเครือขายการใหบริการทางสังคม โดยการเชิญและเปดโอกาสให ผูมี
สวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการมามีสวนรวมและ
สรางความเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก โดยการใชการใหบริการทางวิชาการเพื่อสรางประโยชนตอสังคมและชุมชน
เชน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ไดสรางเครือขายความรวมมือดานการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมกับธนาคารแหงประเทศไทยในการบรรยายหัวขอ “Update มาตรฐานบัญชีที่มีผลบังคับใช และประสาน
ความรวมมือไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดอบรมกฎหมายภาษีอากร พัฒนาความรูตอเนื่อง สาขาการตลาดเชิญ
ผูบริหารจากตั้งงี่สุน ซุปเปอรสโตร หางคาปลีกรายใหญ จ.อุดรธานี ที่สามารถสรางกลยุทธตอสูกับหางคาปลีก
ยุคใหมได โดยสาขาฯ เชิญมาบรรยายพิเศษ ซึ่ง นับวาวิทยากรเปนผูที่มีประสบการณตรงจึงเกิดประโยชนตอ
ชุมชนเปนอยางยิ่ง อีกทั้งมีการสรางความรวมมือดานการบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพที่จะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง
(Collabolation) โดยการสรางเครือขาย(Networking) ซึ่งมีอาจารยประจําคณะวิชาใหบริการทางวิชาการ โดย
เปน กรรมการในคณะอนุกรรมการดําเนิน กิจ กรรมการสอนที่ มุง เนน “ความรูคู คุณ ธรรม” และสอดแทรก
จริยธรรมในการสอน เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดทําวิจัยเพื่อใหนักศึกษามีคุณ ธรรมจริยธรรมจากการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา เพื่อลดการเกิดปญหาสังคม อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
นอกจากนี้ ศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา ไดสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยในหัวขอ “บางเขน” ใน
หลากหลายมิ ติ โดยเดิ น ทางไปสํ า รวจและร ว มประชุ ม กั บ ชุ ม ชน ณ ชุ ม ชนบางบั ว เขตบางเขน จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร รวมกับเจาหนาที่สํานักงานเขตบางเขน ตัวแทนชุมชน และหัวหนาชุมชน เพื่อ การเรียนรู
การพัฒนางานวิจัยของอาจารย การบริการทางวิชาการตอบสนองความตองการของสังคม และเสริมสราง
ความเขมแข็งแกชุมชน อนึ่งศูนยสงเสริมและบริการสังคม ไดเชิญและเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการบริการทางวิชาการ เชน ความรวมมือระหวางศูนยสงเสริมและบริการสังคมกับพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง
ไทย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการใหบริการทางวิชาการแกสังคมในการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวขอเรื่อง
“ศิลปวัฒนธรรมและศิลปาชีพ” และเรื่อง “วัฒนธรรมกับการพัฒนา”
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 4.1.8 (1) เอกสารขั้นตอนการสรางและพัฒนาโจทยในการวิจัย “บางเขน” ในหลากหลายมิติ
QA 5.2.2 (1) หนังสือเชิญประชุมหรือรวมกิจกรรมของคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสอนที่มุงเนน
“ความรูคูคุณธรรม” และสอดแทรกจริยธรรมในการสอน เครือขายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) จดหมายเชิญบุคคลภายนอก และตอบรับการเขามามีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ของพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
(3) เอกสารการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนยุติธรรมอาสา
(4) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยเกริก
3. มหาวิทยาลัยมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เพื่อพิจารณาความสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม โดยมีการประเมินผลที่
เกิดกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู ความเชี่ยวชาญไปใช ประโยชน
การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน การบริการทางวิชาการที่มีสวนทําใหองคกรเขมแข็ง
และการชวยแกไขปญหาและอุปสรรค
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 5.2.3 (1) แบบประเมินและผลการประเมินประโยชนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปการศึกษา
2553 (QA.24)
(2) แบบประเมินและผลการประเมินตนเองของผูใหบริการทางวิชาการแกสังคม (QA.25)
4. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมิน ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม ไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการ หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาใน
การใหบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบ ริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลที่
ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา (ดานการนําผล
การประเมินประโยชนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ )
QA 5.2.3 (1) แบบประเมินและผลการประเมินประโยชนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปการศึกษา
2553 (QA.24)
QA 5.2.4 (1) เอกสารแสดงการปรับปรุงกิจกรรมการใหบริการทางวิ ชาการแกสังคม
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5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ และถายทอดความรูสู
บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย และเผยแพร สู ส าธารณชน โดยการส ง เสริ ม ให อ าจารย นั ก ศึ ก ษา และ
ผูรับบริการ มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการ อาทิ มหาวิทยาลัยไดจัด บริการทางวิชาการ ในงาน “เกริก
วิช าการ ป 2554” เมื่ อวั น ที่ 2-4 กุม ภาพัน ธ 2554 ในรู ปแบบการนํ าเสนอผลงานวิจั ยที่ ไ ด รับ ทุน วิจั ยจาก
ศู น ย วิ จั ย และผลิ ต ตํ า รา การสั ม มนา และการเผยแพร ส ารนิ พ นธ ห รื อ วิ ท ยานิ พ นธ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา แกอาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป อันกอใหเกิดการพัฒนาความรูที่ไดจากการ
ให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ และถ า ยทอดความรู สู บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย และเผยแพร สู ส าธารณชน
นอกจากนี้ไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณการใหบริการทางวิชาการ ผานทางสื่อ
การเรียนรูตางๆ โดยการประชาสัมพันธการใหบริการทางวิชาการผานทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.7.4 (3) กํ าหนดการจั ด การประชุ ม /สั ม มนาทางวิ ช าการ งาน “เกริก วิ ช าการ ป 2 554” ของป
การศึกษา2553 (การนําเสนอสารนิพนธและวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
QA 2.4.5 (5) เว็บไซตมหาวิทยาลัยเกริก (ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธตางๆ) www.krirk.ac.th
QA 5.2.5 (1) หนังสือเวียนแจงบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบความรูที่บูรณาการจากการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 5
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5

5
5

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
5
5

5
5
10/2 = 5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิทยาลัยมีเครือขายที่เขมแข็งในการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ โดยมี
อาจารยที่มีความรูความสามารถในการใหบริการทางวิช าการแกชุมชน รวมการเปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ มหาวิทยาลัยควรสงเสริมคณาจารยใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น และเปด
โอกาสรวมถึงใหงบประมาณสนับสนุนเพื่อ ใหไปอาจารยและนักศึกษาไดนําความรูที่ไดมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยมากยิ่งขึ้น
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน :
มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลจัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคมในดาน
การเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสั งคมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางจริงจัง
และต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ใหส ามารถนํ า ผลการประเมิ น มาใช ใ นการพัฒ นาการวางแผนในครั้ ง ต อ ไป เพื่ อ ก ารใช
งบประมาณในดานการบริการวิชาแกสังคมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ
การดําเนินการ
มี ไมมี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด
มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด การเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน
มีการประเมินผลความสําเสร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการนําเสนอผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 6 (ขอ)








ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: 6 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 6 (ขอ)

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลัย กําหนดนโยบายดานการทํ านุบํารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน กําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณ
โครงการ กําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานโดยทุกคนมีสวนรวม รวมทั้งมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการ /กิจกรรมทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม อาทิเชน
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 กิจกรรมการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม
 กิจกรรมงานพิธีไหวครู
 กิจกรรมประเพณีแหเทียนพรรษา ณ วัดพรพระรวงประสิทธิ์
 กิจกรรมงาน “วันรําลึก ดร.เกริก” รวมสักการะพระภูมิเจาที่ สักการะอนุสาวรีย ดร.เกริก พิธี
สงฆ รวมทําบุญถวายภัตตาหารภิกษุสงฆ วางพวงมาลาสดุดี ดร.เกริก ซึ่งเปนประเพณีสืบทอดมาทุกป

จังหวัดยโสธร

 กิจกรรมรณรงคการแตงกายดวยผาไทยทุกวันพุธ
 กิจ กรรมถวายกฐิน พระราชทาน ณ วัดปทุม วนาราม และทอดกฐิน ณ วัดสวางอารมณ

 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ โดยบุคลากรแตงกายเครื่องแบบมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
 กิจกรรมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําป 2553 ณ อาคารใหม สวนอัมพร ไดสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยนิมนตพระภิกษุมารวมพิธีและสวดชยันโต
 กิจกรรมงาน “สานสัมพันธวันรมพฤกษเกมส ” เพื่อการสืบสานวัฒนธรรมเทอดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 กิจกรรมงานวันสงกรานต มีพิธีรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโส
 กิจกรรมทําบุญวันขึ้นปใหม2553 ของคณะศิลปศาสตร มีพิธีสงฆ
 กิจกรรมงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา2553 นิมนตทีมงานพระมหาสมปอง กาล
ปุตโต มาบรรยายธรรม
 กิจ กรรมสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมดา นภาษา โดยนั กศึ ก ษาอ า นคํ าสดุ ดี ดร.เกริ ก ในงาน
“วันรําลึก ดร.เกริก” เปนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 กิจกรรมงาน “ขันโตกดินเนอร” ของชมรมจาวเหนือ ชมศิลปะและวัฒนธรรมการแสดง สลอ
ซอ ซึง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
 กิจกรรมงาน “โฮมพาแลง” ของชมรมอีสาน ชมศิลปะและวัฒนธรรมพิธีบายศรีสูขวัญ การ
แสดงขับรองหมอลําอีสาน
 กิจกรรมงาน “วันแมแหงชาติ” ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
 กิจกรรมงาน”พิธีสวดพระอภิ ธรรมศพ” ดร.สุวรรณี มังคละพฤกษ ผูถือใบอนุญาตกอตั้ง
มหาวิทยาลัยเกริก และแสดงดนตรีไทยบรรเลงมโหรสพ ณ วัดธาตุทอง ในวันที่ 16-22 มกราคม 2554
 กิจกรรมงาน”ชวยเหลือบุคลากรน้ําทวม” ป พ.ศ.2553 โดยบุคลากรและมหาวิทยาลัย รวม
บริจาคเงินชวยเหลือตามประเพณีไทยจะชวยเหลือกันยามตกทุกขไดยาก ฯลฯ
 โครงการ “รักษศิลปวัฒนธรรม”
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 โครงการ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องหุนกระบอก
 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ทั้งนี้ในการดําเนินงานทุก โครงการ/กิจกรรมนั้นมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทุก
โครงการ/กิจกรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม
2555)
(2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก / คณะวิชา /
หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553 (QA.01)
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
QA 3.2.3 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2553
QA 6.1.1 (1) ประกาศมหาวิท ยาลั ยเกริก เรื่อ งการแตง กายดวยผาไทยสําหรับบุ ค ลากร เพื่อ สง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
(2) งบประมาณที่ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
(4) กฎ ระเบียบ ของศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
(5) ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Flow Chart)
2. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยการจัดโครงการและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหนักศึกษา
ในปการศึกษา 2553 ดังนี้
 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
และรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อสงเสริมความรัก ความสามัคคี ระหวางนักศึกษารุนพี่และรุนนอง โดยทํา
“พิธีผูกขอมือ” ซึ่งเปนการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ควบคูไปกับการเรียนรูการบริหารจัดการตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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 โครงการทัศนศึกษาและเขาคายจริยธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดปาศรีถาวรนิมิต จังหวัด
นครนายก เพื่อการศึกษาวิชาจริยธรรมสําหรับนัก บริหาร ซึ่งเปรายวิชาของหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ และ
สรางเสริมการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม
 โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการหนวยงาน/หรือองคกรภายนอก ณ บริษัท เวิลด
คอยส อุตสาหกรรม จํากัด จังหวัดราชบุรี / โรงงานเถาฮงไถ(โรงงานโองมังกรแหงแรกของจังหวัดราชบุรี)
จังหวัดราชบุรี / โรงงานปนสุวรรณเบญจรงค จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย(อุทยาน ร.2) / ตลาด
น้ําอัมพวา / และการทําน้ําตาล มะพราวที่เตาตาลตาหวาน เพื่อสรางเสริมประสบการณจริงจากการศึกษาดู
งานดานระบบการบริหารจัดการและดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย นํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอน
ในหลักสูตรของสาขาวิชาฯ
 กิจกรรมของ “โครงการอบรมบมธรรม” ในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อการเรียนรูสูการ
เปนบัณฑิตอันพึงประสงค และสรางเสริมการปลูกฝงดานคุณธรรมจริยธรรม
 โครงการศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของสาขาวิชาภาษาจีน
โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนศึกษาดูงาน ณ พิพิธภั ณฑมังกร ตลาดสามชุกรอยป และวิถีชีวิตวัฒนธรรม
พื้นบานชุมชนเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี
 รายวิชาภาวะผูนําและการพัฒนาทีมงาน ไดนํานักศึกษาที่เรียนเขารวมโครงการทัศนศึกษา
พระประวัติแ ละพระกรณียกิจ สมเด็จ พระพี่น างเธอเจาฟากัล ยาณิวัฒ นากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ทร
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูในหองเรียนและการไดเห็นตัวอยางที่ไดจากการปฏิบัติ นําไปพัฒ นาตนเอง
และทีมงาน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขา
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งที่จัดโดยคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
 โครงการอบรมบมธรรม ของวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ปการศึกษา 2553
 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจพอเพียง
 โครงการศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
QA 3.2.3 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2553
QA 6.1.1 (2) ประกาศมหาวิท ยาลั ยเกริก เรื่อ งการแตง กายดวยผ าไทยสําหรับบุ คลากร เพื่อ สง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
QA 6.1.2 (1) คําอธิบายรายวิชา เศรษฐกิจพอเพียงและวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
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3. มหาวิทยาลัยโดยศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทํา
การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน มีการบริหารจัดการโดย
ผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี ก ารจั ด แสดงด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในวั น สํ า คั ญ ต า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย อีกทั้งไดจัดนิทรรศการดานศิลปะและวัฒนธรรมในงานสัปดาหวิชาการ เพื่อเปนการเผยแพร
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯไดสรางเครือขายรวมกับสถาบันภายนอก เพื่อ เผยแพร
ศิล ปะและวัฒ นธรรมโดยการสง นัก ศึก ษาเข า ร วมแสดงในงานดนตรี ไ ทยอุ ดมศึกษา ครั้ ง ที่ 38 ณ จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 11 ณ จังหวัดเชียงใหม งานดนตรีไทยเทศมหาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง“เพลงนาจังหวัดชุมพร” และจัด
แสดงสาธิตในรายการโทรทัศนไทยโชว ชองไทยทีวี งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและการแสดงนานาชาติ ณ
เขตการปกครองพิเศษฮองกง ประเทศจีน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 3.2.3 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2553
 โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
 งานดนตรีไทยเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง“เพลงนาจังหวัดชุมพร”
QA 6.1.3 (1) เว็บไซตศูนยสงเสริมศิลปวัฒธรรม
http://www.krirk.ac.th/th/office/arts_culture/index.php?mod=activity
4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการติดตามและประเมินผลการบูรณาการ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้
และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
 โครงการอบรมบมธรรม ของวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ปการศึกษา 2553
5. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา โดยมี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นา
กระบวนการ บูรณาการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการ
ของ PDCA มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นําไปสูการปฏิบัติ
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และปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา (ดานการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา)
6. มหาวิทยาลัยโดยศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสู
สาธารณะ ซึ่งมีบุคลากรของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไดรับเชิญเปนวิทยากรและรวมวางแผนโครงสรางทาง
วัฒนธรรมของสมาพันธศิลปนพื้นบานศรีวิชัย จังหวัดชุมพร ประจําป 2553 รวมทั้งศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่รวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมในการจัดทําฐานขอมูลและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
มีการสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรในโอกาสตางๆ รวมถึงมีผลงาน
เปน ที่ยอมรับทั้ง ในระดับชาติแ ละนานาชาติ ทั้งในดานศิล ปะการแสดงตางๆและดานวัฒ นธรรม ที่แ สดง
เผยแพรภ ายนอกสถาบัน ในระดับชาติ ไดแ ก การแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้ ง ที่38 ณ จัง หวัด
นครศรีธรรมราช งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 11 ณ จังหวัดเชียงใหม งานดนตรีไทยเทศมหาชาติเฉลิม
พระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง“เพลงนาจังหวัดชุมพร” และจัด
แสดงสาธิตในรายการโทรทัศนไทยโชว ชองไทยทีวี งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและการแสดงนานาชาติ ณ
เขตการปกครองพิเศษฮองกง ประเทศจีน ซึ่งเปนการเผยแพรดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 3.2.3 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2553
QA 6.1.6 (1) หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกริก
(2) หนังสือเชิญบุคลากรในศูนยฯ เปนวิทยากรและรวมวางแผนโครงสรางทางวัฒนธรรมของ
สมาพันธศิลปนพื้นบานศรีวิชัย จังหวัดชุมพร ประจําป 2553
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 6
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 6
ตัวบงชี้ที่ 6.1
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6

เปาหมาย
6

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
6

5
5/1 = 5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิ ท ยาลั ย มี ศู น ย ส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเป น หน ว ยงานกลางในการดํ า เนิ น การด า น
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับคณะวิชาซึ่งเปนกลไกที่สําคัญในการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษและสืบสาน
วัฒนธรรมในเทศกาลประเพณีและโอกาสตาง ๆอยางตอเนื่อง มีการสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยมีการ
ใชผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับ มีการเผยแพร ผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมสูสาธารณะ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน :
มหาวิทยาลัยยังมิไดพัฒนาถึงขั้นมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนศิลปนในระดับชาติ มหาวิทยาลัยจึง
ควรเรงพัฒนากิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมใหเขมขนมากขึ้นเพื่อผลิตศิลปนในดานตางๆใหเปนที่ยอมรับ
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวม
ทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

2

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 7 (ขอ)

การดําเนินการ
มี ไมมี








ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 7 (ขอ)

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับ ขอบังคับตางๆ ที่
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย เชน ขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อให
ทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอ มหาวิทยาลัย กอนจะปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่
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กํากับดูแลมหาวิทยาลัยไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
นอกจากนี้ คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ยัง บริห ารงานดวยความโปรง ใส มีก ารเปดเผย
ประวัติของกรรมการ และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กํา หนดไว
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.4.2
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกริกวาดวยบุคลากร พ.ศ.2550
QA 1.1.7
(2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา
QA 7.1.1
(1) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
(2) แบบฟอรมและผลการประเมินตนเองในการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยเกริก ป
การศึกษา 2553 (QA.27)
2. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ แผนกล
ยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมี
การพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรูพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับ ปรุงกระบวน
หลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ทิศทาง การสงเสริม
การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และให
สอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดย
พิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ
นอกจากนี้ผูบริหารยังไดสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธให
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรว มกัน และมีการจัดทําระบบฐานขอมูล ของสถาบันใหทันสมัย
นํามาใชในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่
กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยาง
ทันการ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (ถายทอด
แผนกลยุทธไปสูหนวยงาน)
QA 1.1.5 (4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก / คณะวิชา /
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หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553 (QA.01)
QA 7.1.2 (1) นโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุม
ผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลอ งกับ
สภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวของ และมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบ
ปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (มีการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย)
QA 1.1.5 (4) รายงานผลการติดตามดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก / คณะวิชา /
หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553 (QA.01)
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม โดยการเปดชองทางในการใหบุคลากรรวมแสดงความคิดเห็น ตาม
ชองทางตางๆ มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะ
ทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคลองตัว พรอมกับ
มีการกํากับ และตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมี
ความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได มีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอ
บุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดรางวัลคุณภาพการประกันคุณภาพใหแกหนวยงานที่ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพดีเดน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 7.1.4
(1) โทรศัพทสายในของมหาวิทยาลัย สายตรงอธิการบดี (ตอ 200)
(2) คําสั่งแตงตั้งรองคณบดีและหัวหนาสาขาวิชา
(3) คูมือการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยเกริก
5. ผูบริหารมีถายทอดความรูแกผูรวมงาน เชน การสอนงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องหรือ
เพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on – the – job training) แก
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อาจารยเพื่อพัฒนาภาระงานสอนสูระบบ e-Learning จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน ตลอดจนสงเสริม
พัฒนาบุคลากรหรือผูรวมงาน โดยใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา เผยแพรผลงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนให
บุคลากรมีโอกาส ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ผูบริหารยัง นําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2
(1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (อธิการนํา
ความรูที่ไดจากการไปอบรมทางสมองมาถายทอดใหผูบริหารฟง )
QA 2.6.5
(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูคณะวิชา
QA 7.1.4
(3) คูมือการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยเกริก
QA 7.1.5
(1) powerpoint ที่อธิการไดใหความรูแกบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยในวันเปดตัวปแหงการ
พัฒนาบุคลากร
(2) เอกสารการอนุมัติเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหเผยแพรผลงานวิชาการ
(3) เอกสารการอนุมัติเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
(4) เอกสารการอนุมัติเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
(5) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553

1)

2)

3)

4)
5)

6. ผูบริหารดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง 10 องคประกอบ คือ
หลักประสิทธิผล
- โดยมีนโยบายกําหนดกลยุทธและเปาประสงค มีกระบวนการ ปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมทั้งมีการติดตาม ประมวลผล เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
หลักประสิทธิภาพ
- โดยมีการบริหารตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี มีการใชเทคนิค และ
เครื่องมือ การบริหารจัดการที่เหมาะสมและใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชน
สูงสุด
หลักการตอบสนอง
- โดยมีการใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่ กําหนด สราง
ความเชื่อมั่น ความไววางใจ ความคาดหวังของสาธารณชน และผูมีสวนได
สวนเสีย
หลักภาระรับผิดชอบ - โดยมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนด
ไว รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
หลักความโปรงใส
- โดยมีกระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา และชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย โดย
สาธารณชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ
และสามารถตรวจสอบได
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6) หลักการมีสวนรวม

- โดยมีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสี ยไดเขารวมใน
การับรู เรียนรู รวมแสดงความคิดเห็น รวมเสนอปญหาและแนวทางการแกไข
7) หลักการกระจายอํานาจ - โดยมีการถายโอนอํานาจและการตัดสินใจ ใหแกหนวยงานตางๆ รวมถึงการ
มอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินงานใหแก
บุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ การปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
8) หลักนิติกรรม
- โดยมีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานดวย
ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงเสรีภาพ ของผูมีสวนไดสวนเสีย
9) หลักความเสมอภาค - โดยมีการปฏิบัติและการใหบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยก
10) หลักมุงเนนฉันทามติ - โดยมีการหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนไดสวนเสีย
มีการบริหารจัดการองคกร ใชภาวะผูนําโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนได
เสีย ผูบริหารไดดําเนินการบริหารโดยใชศักยภาพภาวะผูนํากําหนดใหผูบริหารทุกระดับ จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
แผนกลยุทธ และนํานโยบาลสูการปฏิบัติที่เปนระบบ มีการประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็น มีการติดตาม
ผลสัม ฤทธิ์การปฏิบัติง านทุกเดือนผานการประชุมผู บริห าร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม แผนของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข ององค ก ร ความผาสุ ก ในการทํ า งานและ ความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการเปนสําคัญ มีการจัดใหประชาคมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยและผูเกี่ยวของไดรับรู เขาใจ
สื่อสารไดตรงกัน และสามารถรวมงานตามนโยบายเพื่อบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย ผานการสื่อสารจาก
อธิการบดีสูประชาคมมหาวิทยาลัยดวยเว็บไซต “สายตรงอธิการบดี” เพื่อเลาความคิด ใหขอมูลสูการรับรูของ
ประชาคม รวมถึงการสื่อสารของผูบริหารมหาวิทยาลัยผานเว็บไซตของคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา ซึ่งเปน
พื้นที่เพื่อการแบงปน แลกเปลี่ยน เรียนรู ที่เปนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.1.1
(5) แบบฟอรมและผลการประเมินการบริหารงานตามพันธกิจและหลักธรรมาภิบาล ป
การศึกษา 2553 (QA.29)
QA 7.1.4
(1) โทรศัพทสายในของมหาวิทยาลัย สายตรงอธิการบดี (ตอ 200)
QA 7.1.6
(1) แบบประเมินและผลการประเมินอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553
7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและผูบริหารตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน หรือเพื่อการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาของสถาบัน โดยยึ ด หลักการประเมิน ผลการบริห ารแบบกัล ยาณมิตร ซึ่ ง มุง เน น การให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค และคณบดีฯนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน
รูปธรรม เพื่อพัฒนาและปรั บปรุงสาขาวิชาฯและคณะฯใหเจริญกาวหนา เชน วางแผนการบริหารความเสี่ยง
การจัดทําแผนกลยุทธ การจัดทําแผนการดําเนินงาน การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร การวางแผนแนะแนวรับ
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สมัครนักศึกษาใหม การจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดําเนินงานตอ อธิการบดีและ
สภามหาวิทยาลัย
หมายเลข
QA 1.1.2

QA 7.1.7

เอกสารหลักฐาน
(1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (ผูบริหารนํา
ผลการประเมินการบริหารงานจากสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน
รูปธรรม)
(1) แบบประเมินและผลการประเมินการบริหารงานของสถาบัน ประจําปการศึกษา 2553

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับ
1

เกณฑมาตรฐาน

การดําเนินการ
มี ไมมี

มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง
(tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่
ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge)ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 5 (ขอ)









การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ย มุ ง พัฒ นาสู ส ถาบั น เรี ย นรู โ ดยแต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การความรู ระดั บ
มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 โดยคณะกรรมการมีหนาที่วางแผนการดําเนินงานการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัย ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย และติดตามและประเมินผล
การดํ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการจั ด การความรู ระดั บ
มหาวิทยาลัย ไดรวมระดมความคิดเพื่ อกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู โดยได
พิจ ารณาแผนกลยุทธข องมหาวิทยาลัยเพื่อกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายข องการจัดการความรูที่
สอดคลองถึงพันธกิจหลักของแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก โดยเฉพาะพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พันธ
กิจดานการวิจัย และจัดทําเปนแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553
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หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.6.5 (3) คําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูคณะวิชา
QA 7.1.5 (5) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 7.2.1 (1) แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกริก
(2) แผนการจัดการความรู คณะวิชา
2. มหาวิทยาลัยดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการ
เรี ย นการสอนด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และด า นการวิ จั ย อย า งชั ด เจน โดยระบุ ใ นแผนกา รจั ด การความรู
มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.2.1 (1) แผนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกริก
(2) แผนการจัดการความรู คณะวิชา
3. มหาวิ ท ยาลั ยดํ า เนิน การจั ด ใหมี ก ารแบ ง ปน ความรู แ ละแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู โดยได เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและทักษะมารวมแบงปนความรูใหกลุมเปาหมาย คือ คณาจารยมหาวิทยาลัยเกริก
และกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูมีประสบการณตรง อาทิ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.
ไพฑูรย สินลารัตน รองศาสตราจารย ดร.ปราณี โพธิสุข กับคณาจารยมหาวิทยาลัยเกริก
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 7.2.3 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการจัดการการความรู
(2) รูปถายการจัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู
4. มหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมความรูที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บเปนระบบ เพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองเพิ่มพูนความรูความสามารถ
เขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย มีการจัดพิมพและเผยแพรผลงานวิจัยที่นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหเกียรติ
แกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว รวมทั้งมีการเผยแพรทางเว็ บไซตของมหาวิทยาลัย
เพื่อเผยแพรความรูในองคกร และเผยแพรความรูสูสาธารณะ ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด และ
เผยแพรเปนลายลักษณอักษร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.4 (4) วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 7.2.4 (1) เอกสารเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยประจํา / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / และ
บุคคลภายนอก ที่พิมพแจกในการนําเสนอผลงานวิจัย ในงาน “เกริกวิชาการ”
แหลงขอมูล: ศูนยสงเสริมวิจัยและตํารา
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หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
(2) หนังสือ “เราชวยกันทํา” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกริกมีสวนรวมในการวิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากการประชุมสัญจร การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการศึกษาดูงานของเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
(3) หนังสือสรุปองคความรู จากการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ของเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

5. คณาจารยของมหาวิทยาลัยไดนําความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ที่มีการเผยแพรเปนลายลักษณ
อักษรมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน อาทิ การนําแนวปฏิบัติที่มีจากการรวบรวมประเด็นความรูดานก าร
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกศึกษาจากหนังสือสรุปองคความรู ที่ไดจากการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูมา
ปรับใชในการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่สอน และมีอาจารยประจําคณะศิลปะศาสตร คือ
ดร.ดรุณี ชูประยูร คณบดีคณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัลระดับชาติ โดยได รับโลรางวัล “อาจารยตนแบบดาน
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ประจําป 2553” ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2553
หมายเลข เอกสารหลักฐาน
QA 7.2.5 (1) โลรางวัล “อาจารยตนแบบดานการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน ประจําป 2553”
ของกระทรวงศึกษาธิ การ มอบใหแ ก ดร.ดรุณี ชูประยูร คณบดีคณะศิล ปศาสตร เมื่อวัน ที่
1 กันยายน 2553

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 7.3
ชนิดของตัวบงชี้ :

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1
2

มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

3
4
5

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 5 (ขอ)

การดําเนินการ
มี ไมมี






ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 5 (ขอ)

การบรรลุเปาหมาย

 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิทยาลัยมีแผนระบบสารสนเทศ (Intormation Plan) มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศจัดทําแผนระบบสารสนเทศ และปรับปรุงแผนระบบสารสนเทศเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางพัฒนาใหระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและใชเปนขอมูลใน
การตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางมีประสิทธิภาพจากการที่มีระบบสารสนเทศที่ถูกตองและทันสมัย สามารถใชประกอบการตัดสินใจได
อย า งถู ก ตอ งและรวดเร็ ว และดํา เนิน การสอดคล องตามแผนยุ ท ธศาสตร โดยมี ศู น ย ค อมพิ วเตอร เ ป น
หนวยงานกลางมีหนาที่นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการและบริการการศึ กษา
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7.3.1 (1) คําสั่งที่ 178/53 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริก
(2) แผนระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกริก
(3) แผนพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก (พ.ศ. 2550 - 2554)

Krirk University : มหาวิทยาลัยเกริก

114
2. มหาวิทยาลัยโดยศูนยคอมพิวเตอร มีระบบสารสนเทศ โดยจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหารและสําหรับ การบริหารจัดการระดับสาขาวิชา คณะ และหนวยงานสนับสนุน รวมถึง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ประกอบดวย ระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา ระบบสารสนเทศสําหรับ
อาจารย ระบบสารสนเทศสํ า นั ก งาน ระบบสารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ระบบสื บ ค น ข อ มู ล
ทรัพยากรสารนิเทศ ระบบทะเบียนประวัติอาจารย ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารทะเบียนนักศึกษา และ
ระบบงานหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ เชน ระบบการจัดตารางเรียน ระบบงานการเงิน ระบบประเมินผลการสอน
อาจารย ระบบงานจัดซื้อ ระบบสารบรรณอีเล็คทรอนิกส ระบบฐานขอมูลงานวิจัย ระบบบริหารงานบุคคล
เปนตน ซึ่งพัฒนาและดูแลโดยศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7.3.2 (1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก
3. มหาวิทยาลัยโดยศูนยคอมพิวเตอร มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช ระบบสารสนเทศ
หรือระบบฐานขอมูลผานเว็บไซด จากการประเมินพบวาระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูใชระบบสารสนเทศ
อยู ใ นระดับ มาก คิด เป น รอ ยละ 87.48 และศูน ยค อมพิว เตอรไ ด เ ผยแพร ผ ลการสํา รวจทางเว็บ ไซตข อง
มหาวิทยาลัย
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 7.3.3 (1) แบบประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ (http://bit.ly/kZJASt)
(2) สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศปการศึกษา 2553
4. มหาวิทยาลัยมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนระบบฐานขอมูลเพื่อใหมีฐานขอมูลที่เปน
ปจจุบัน อาทิ ความปลอดภัย การใชโปรแกรม ขอมูลที่มีความทัน สมัย การดึงขอมูล ผูใชมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น และเผยแพรผลการประเมินแกบุคลากรรับทราบทั่วกัน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 2.5.1 (1) รายงานประจําปการศึกษา 2553 ของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกริก
QA 7.3.3 (2) สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศปการศึกษา 2553
5. มหาวิทยาลัย มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่
กํา หนด มี การส ง ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ขา ยของสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาตามที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนด ได แ ก ระบบฐานข อ มู ล ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต และระบบฐานขอมูลกลาง
อุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวยขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
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หมายเลข
QA 7.3.5

รายการเอกสารหลักฐาน
(1) สําเนา ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต สกอ. http://www.job.mua.go.th/
(2) สําเนา ระบบมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษา สกอ. http://www.data.mua.go.th/
(3) สําเนา ระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (CHE QA Online System)
http://www.cheqa.mua.go.th/

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ :

กระบวนการ

ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน
มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3
ดาน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2
มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..-.. (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 5 (ขอ)

การดําเนินการ
มี ไมมี









ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : …6…. (ขอ)
เปาหมายปตอไป : …6…. (ขอ)

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลัย มีร ะบบบริ ห ารความเสี่ย งใช ใ นการบริ ห ารปจ จัย และควบคุม กระบวนการ
ดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย ใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรและ
กลยุทธ และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ที่ 39/2552 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยเกริก คําสั่งที่ 66/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนวยงานสายสนับสนุน
และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกริก เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจําคณะวิชา ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
ระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อทําหนาที่ใ นการกําหนดนโยบาย วางแผนและติดตามระบบ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.4.1 (1) คําสั่งที่ 39/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกริก
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําคณะวิชา
(3) คําสั่งที่ 66/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนวยงานสายสนับสนุน
2. มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายในการบริหารการศึกษา ตามบริบทของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญ ของปจจัย
เสี่ยง โดยพิจ ารณาถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคตและสง ผลกระทบตอมหาวิท ยาลัยดานชื่อเสียง
คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมแนว
ทางการลดและแกไขความเสี่ยงดังกลาว
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.4.2 (1) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553
(2) แผนบริหารความเสี่ยงของคณะคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553
3. มหาวิทยาลัย มีการกําหนดเกณฑการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ โดย
กําหนดระดับของความเสี่ยงแตละดาน เปน 4 ระดับ คือ
ระดับความเสี่ยง 1 คือ มีระดับความรุนแรงมาก โอกาสเกิดบอย
ระดับความเสี่ยง 2 คือ มีระดับความรุนแรงมาก โอกาสเกิดไมบอย
ระดับความเสี่ยง 3 คือ มีระดับความรุนแรงนอย โอกาสเกิดบอย
ระดับความเสี่ยง 4 คือ มีระดับความรุนแรงนอย โอกาสเกิดไมบอย
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มีการดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณในอดีต หรือความ
นาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยการคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน สวนการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงนั้นประเมินจากความรุนแรงถา
มีเหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น ซึ่งจัดความเสี่ยงไวรุนแรงมากถาเกิดผลกระทบตอความเชื่อมั่นดานคุณภาพ
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.4.2 (1) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
(2) แผนบริหารความเสี่ยงของคณะคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม
แผนเพื่อลดระดับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย และสรางมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง โดยใชเทคนิค 4T ไดแก
- Take
- การยอมรับความเสี่ยง
- Treat
- การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
- Transfer - การโอนหรือการกระจายความเสี่ยง
- Terminate - การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัย คณะวิชา และสาขาวิชา จะเกิดความเสียหาย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.4.2 (1) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
(2) แผนบริหารความเสี่ยงของคณะคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2553
QA.7.4.4 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน
ปการศึกษา2553
5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ปการศึกษา
ละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานความกาวหนาหรือรายงานผลการดําเนิน งานตามแผน และจัดทํารายงาน ผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการรายงานสรุปผลและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เสนออธิการบดี และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA.7.4.4 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา
2553
(2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน
ปการศึกษา2553
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6. มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยในปการศึกษา
2552 ไปใชในการปรับแผนหรือวิเ คราะหความเสี่ยงในรอบป 2553 โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่อยูในระดับ
มาก รวมทั้งความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน
และจากหนวยงานกํากับ มาดําเนิน การบริห ารความเสี่ยง รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ที่ใ ห
พัฒนาการเรียนการสอนผานระบบ e - Learning โดยเนนการพัฒนาระบบและจัดอบรมอาจารยใหมีความรู
ความเขาใจในการใชระบบเพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูรายวิชาไดตลอดเวลาผานสื่อการเรียนการสอนบน
เครือขายอินเตอรเน็ต มหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ e – Learning เพื่อดําเนินการจัดทําแผน
และจัดอบรมการใชงานระบบใหกับคณาจารยทุกคนอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันมีรายวิชาของแตละคณะวิชาใน
ระบบ เปนจํานวนรวม 179 รายวิชา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.8 (1) รายงานการประชุมสภามหาวิท ยาลัย ปการศึกษา2552 (ดานการนํา ขอเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนบริหารความเสี่ยง)
QA 2.5.2 (6) Print out ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็คทรอนิคส (e - Learning)
QA.7.4.6 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ e – Learning
เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 7
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 7
ตัวบงชี้ที่ 7.1
ตัวบงชี้ที่ 7.2
ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ที่ 7.4
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7

7
5
5
6

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
7
5
5
6

5
5
5
5
20/4 = 20

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเสี่ยงและมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง
มีศักยภาพในการนําระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศไปใชในการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย
รวมถึงมีการพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู จึงควรสงเสริมใหทุกหนวยงานนําการจัดการความรูมา
เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรอยางทั่วถึง
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน :
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยเปนองคองคแหงการเรียนรูอยางจริงจัง
โดยใชกระบวนการการจัดการความรู เนื่องจากยังมีบางหนวยงาน ยังไมมีการนําความรูที่ไดจากการจัดการ
ความรูมาจัดเก็บเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
ระดับ

เกณฑมาตรฐาน

1

การดําเนินการ
มี ไมมี


มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง
2

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
3

สถาบันและบุคลากร
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยาง
4

นอยปละ 2 ครั้ง
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
5

การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
6

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
7

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนการตัดสินใจ
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : - (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 7 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 7 (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย


 บรรลุเปาหมาย
 ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงิน กําหนดภารกิจในแตละดานที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
QA 8.1.1 (1) แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(2) แผนการปฏิบัติงานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิท ธิภ าพโปรง ใส ตรวจสอบได โดยกํ าหนดให แ ต ล ะหนวยงานดํา เนิน การจัด ทําคํ าของบประมาณ
ประจําป จัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ ใหเปนไปตามภารกิจของแตละ
หนวยงาน โดยไดรับเงินงบประมาณจากรายรับคาลงทะเบียนของนักศึกษา และรายรับจากโครงการบริการ
วิชาการตาง ๆ มีการจัดสรรงบประมาณภายในโดยใชหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดย
กําหนดแนวทางการจัด สรรอิง ตามปริม าณภารกิจ ของแตล ะหนวยงาน และใชจํ านวนนักศึก ษาเต็ม เวลา
เทียบเทา จํานวนรายวิชาที่เปดสอน และจํานวนบุคลากรรวมเปนเกณฑในการจัดสรร กิจกรรมที่ดําเนินงาน
ดานการเงินมีการใชจายเปนไปตามวัตถุประสงค มีการควบคุมการเบิกจายงบประมาณอยางเปนระบบ มีการ
จัดทําสมุดคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย สามารถตรวจสอบและรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางโปรงใส
โดยผานการเงิน และรายงานผลตออธิการบดีเพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัย
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 8.1.2 (1) งบประมาณรายรับ – รายจาย ของหนวยงานตาง ๆ ที่ขออนุมัติงบประมาณตามแผนงาน
ประจําป 2553
(2) งบประมาณรายรับ – รายจายที่เสนอสภาอนุมัติ
(3) งบประมาณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแจงใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบ
(4) สรุปงบประมาณใชไปในแตละภาคการศึกษา
(5) เอกสารสรุปรายรับ – รายจาย ลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย ฐานะการเงิน ประจําเดือนและ
รายไดนักศึกษาทุน กยศ.ในแตละภาคการศึกษา
(6) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยเกริก
ณ วันที่ 3 ส.ค 53
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร โดยมีการจัดสรรการใชงบประมาณที่เหมาะสมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
QA 8.1.1 (1) แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(2) แผนการปฏิบัติงานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
QA 8.1.2 (2) งบประมาณรายรับ – รายจายที่เสนอสภาอนุมัติ
(3) งบประมาณที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแจงใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบ
QA 8.1.3 (1) เอกสารสรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณการ แยกตามหมวดงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2553
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ดวยงบรายรับ คาใชจายและงบดุล ปละ 2
ครั้ง เพื่อแสดงสถานะของเงินรายไดและคาใชจายของมหาวิทยาลัย
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 8.1.4 (1) รายงานการตรวจสอบบัญชีระหวางปจากผูตรวจสอบภายนอก ณ 30 พฤศจิกายน 2553
(2) รายงานฐานะทางการเงินเสนอสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภาฯครั้งที่ 3/2553 ลงวันที่
23 ก.ย 2553 และ ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 7 เม.ย. 2554
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เชน มีการรายงานการใชจายเงินทุกประเภทเปนรายเดือน
รายไตรมาส และภาคการศึกษา โดยแยกประเภทตามหมวดรายจายมาชวยวิเคราะหตัวบงชี้ สถานะทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาการทํางานตามแผนงาน และการตัดสินใจใน
การใชจายเงิน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 8.1.5 (1) ระบบฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัย เชน ระบบรับเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษา
(2) สรุปรายงานงบเปรียบเทียบรายรับ – รายจายตามแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแตละภาค
ภาคการศึกษา ( แยกกองทุน)
(3) งบทดลองประจําเดือน / งบการเงิน
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินงบประมาณให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ มีการจัดทําระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงการบริหารจัดการกองทุน
ของคณะวิช า มีการตรวจสอบและปดงบการเงิน ของทุกป รวมถึง มีการจัดทําสรุปฐานะทางการเงิน และ
รายงานทุกเดือน มีการจัดทําระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับ - พึงจายสําหรับเงินโครงการพิเศษ และเงินทุน
สง เสริม และพัฒ นาคณะวิ ช าและมหาวิ ท ยาลั ย ในรู ป แบบต า ง ๆ เพื่ อรายงานผลการดํ า เนิ น งานในรอบ
ระยะเวลา 1 ป
หมายเลข
QA 8.1.6 (1)
(2)
(3)
(4)

รายการเอกสารหลักฐาน
ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก ประจําปการศึกษา 2553
คําสั่งแตงผูตรวจสอบบัญชีภายใน ประจําปการศึกษา 2553
รายงานการตรวจสอบทางการเงินของผูตรวจสอบภายในและภายนอก
เอกสารการใชจายเงินกองทุนของคณะและสาขาวิชาตางๆ ในปการศึกษา 2553
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7. อธิการบดีและผูบริหารระดับสูงติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงิ น ไปใช ใ นการวางแผนและการตั ด สิ น ใจ ในการประชุ ม ผู บ ริ ห ารและ การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะวิชา และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ โดยประเมินจาก
ผลสําเร็จของแผนงานและผลการใชจายเงินงบประมาณสูงหรือต่ํากวาเปาหมายเพียงใด เพื่อนํามาเปนขอมูล
ในการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ เชน ที่ประชุมฯ คณะกรรมการคณะศิลปศาสตรหรือ คณะกรรมการ
สาขาวิชา รปม.มีมติใหกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร/และสาขา ในการสนับสนุน
การทํ า วิ จั ย ตลอดจนสนั บ สนุ น และพั ฒ นากิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนต า งๆ นอกเหนื อ จาก
งบประมาณที่ไ ดรับจากมหาวิท ยาลัยและหนวยงานภายนอก เพื่อเปน แรงจูง ใจ และเปน การสง เสริม ให
คณาจารยของคณะฯ สามารถผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย และพัฒนากิจกรรมดานการเรียนการสอนตางๆ ให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
QA 8.1.2 (5) เอกสารสรุปรายรับ – รายจาย ลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย ฐานะการเงิน ประจําเดือนและ
รายไดนักศึกษาทุน กยศ.ในแตละภาคการศึกษา
QA 8.1.3 (1) เอกสารสรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณการ แยกตามหมวดงบประมาณ
ประจําปการศึกษา 2553
QA 8.1.5 (1) ระบบฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัย เชน ระบบรับเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษา
(2) สรุปรายงานงบเปรียบเทียบรายรับ – รายจายตามแผนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแตละภาค
ภาคการศึกษา (แยกกองทุน)
(3) งบทดลองประจําเดือน / งบการเงิน
QA 8.1.7 (1) เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินทุน สาขา รปม. ครั้งที่ 3/2553 ลงวันที่ 12 พค
2554 วาดวยการจัดสรรเงินกองทุนฯ

เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน
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สรุปการประเมินองคประกอบที่ 8
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 8
ตัวบงชี้ที่ 8.1
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8

เปาหมาย
7

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
7

5
5/1 = 5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให มี ก ารบริ ห ารจั ด การด า นการเงิ น และงบประมาณอย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหการใชจายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกภาคสวน และสามารถ
ใชจายงบประมาณไดครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน และ
มีการติดตามการใชจายงบประมาณอยางตอเนื่องโดยฝายการเงินซึ่งเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน
มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณใหทั่วถึงและเพียงพอ รวมถึงควรกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามการใชจายเงินและปฏิบัติอยางเครงครัด อยางไรก็ดีงบประมาณรายจายจําเปนตองขึ้นอยูกับ
รายรับจากการลงทะเบียนของนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมิไดรับงบประมาณจากรัฐบาลแตประการใด
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ :
ระดับ

กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน

การดําเนินการ
มี ไมมี

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3 มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบัน
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี

ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล

ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง

9 องคประกอบคุณภาพ
7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน
8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน

และมีกิจกรรมรวมกัน
9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน

พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..- .. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 9 (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 9 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 9 (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย
1
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ หมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร มีแผนการดําเนินงานประกัน คุณ ภาพการศึกษา มีคูมือการประกัน คุณ ภาพการศึกษา
ภายในและรายงานการประเมิ น ตนเอง มีก ารกํา หนดระเบี ย บ วิ ธีก าร ขั้ น ตอน การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําหนวยงาน เปนผูรั บผิดชอบและประสานงานดาน
การประกันคุณภาพ เพื่อกํากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และผลักดันใหมีการประกันคุณภาพ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มีงบประมาณในการจัดทําโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
และในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาสําเร็จลุลวงตามนโยบายและเกิด
พัฒนาการของการปฏิบัติงานในหนาที่ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31
พฤษภาคม 2555)
(2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
QA 9.1.1 (1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกริก
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชาและหนวยงาน
สนับสนุน
(4) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553
(5) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2551 – 2553
(6) รายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2551 – 2553
(7) ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต ก ารมี ส ว นร ว มจากคณะวิ ช า และหน ว ยงานสนั บ สนุ น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย / คณะวิชา / หนวยงานสนับสนุน
เพื่อดําเนินการทบทวนและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําคูมือการประกัน คุณภาพการศึกษา
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รายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึ กษา และการ
ดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางตดเนื่อง เพื่อนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยใชหลัก PDCA และกํากับการดําเนินงานสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31
พฤษภาคม 2555)
(2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
QA 9.1.1 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา ระดับคณะวิชาและหนวยงาน
สนับสนุน
(4) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553
(5) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2551 – 2553
(6) รายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2551 – 2553
(7) ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
QA 9.1.2 (1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
(2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึ กษา 2553
3. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริ ก ไดรวมกันกําหนดตัว
บงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 11 อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกริก “Wisdom of the Future” ตัวบงชี้ที่ 11.1 รอยละของกิจกรรมสรางสรรคภูมิปญญา
ภายในมหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษา ซึ่งเปนตัวบงชี้เชิงปริมาณที่สามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมาย
ของตัวบงชี้ เปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใชรวมกันทุกคณะวิชา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (การกําหนดตัว
บงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย)
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2553 (การกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย)
QA 9.1.1 (4) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553
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4. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนดังนี้
 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา โดยมี การดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ในรายงานผลการปฏิบัติงานโดยถือแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา องคการมหาชน (สมศ.) เปนกรอบในการดําเนินงานมาโดยตลอด ใชระบบวงจร
คุณภาพ PDCA ในการสงเสริมภารกิจหลักที่สําคัญ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
เพื่อทําหนาที่รวมกันพิจารณาขอกําหนด น้ําหนัก ตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ ตลอดจนเปนผูกําหนดกลไก
การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานแตละภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหบรรลุเปาหมาย
 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online โดยสงรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตามกําหนดเวลา 120 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา และเผยแพรผานชองทางตางๆ อาทิ
เว็บไซดจดหมายขาว หนังสือพิมพขาวสารรมพฤกษ เปนตน
 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552 มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานใหเกิดการพัฒนาและเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาวในปการศึกษา 2553
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
QA 2.5.4 (3) หนังสือพิมพขาวรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา2553
QA 3.1.2 (2) แผนพับประกันคุณภาพการศึกษา
QA 7.3.5 (3) สําเนา ระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (CHE QA Online System)
http://www.cheqa.mua.go.th/
QA 9.1.1 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
(3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน
(4) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2553
(5) รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2551 – 2553
(6) รายงานการประเมินตนเองระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 2551 – 2553
(7) ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
QA 9.1.2 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึ กษา 2553
QA 9.1.4 (1) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ป
การศึกษา 2551 - 2553
(2) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา
2551 – 2552
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หมายเลข

เอกสารหลักฐาน
(3) แผนการดําเนินงาน สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
(4) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2553

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปที่ผานมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ โดยไดนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในแตละปการศึกษาที่ผานมา
ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานใน
สวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (1) รายงานการประชุมผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553 (นําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการประกัน คุณภาพ)
(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2553
(นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ)
QA 9.1.4 (2) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2552
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ใ ห ขอมูล สนับสนุน การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในครบทั้ ง 9
องคประกอบ โดยมีการจัดทําระบบฐานขอมูล ที่ส นับสนุน การบริห ารและการตัดสินใจ คือ ระบบ MIS
(Management Information System) เปน ระบบฐานขอมูลที่ครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบ
งบประมาณ ระบบสารบรรณ ระบบการงิน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระบบฐานขอมูล
งานวิจัย เปนตน ซึ่งระบบฐานขอมูลเหลานี้สนับสนุนขอมูลใหแกการประกันคุณภาพการศึกษา และยังใชเปน
ฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหาร มีความเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ
สามารถใชรวมกันทั้งระดับบุคคลและหนวยงาน นอกจากนี้ มีการรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และไดมีการจัดทํา
ขอมูลตามรูปแบบตาราง Common Data Set พรอมทั้งนําขอมูลเขาเพื่อเชื่อมโยงสูระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา “CHE QA Online System” ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.5.2 (6) Print out ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็คทรอนิคส (E - Learning)
QA 7.3.2 (2) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก
QA 7.3.5 (3) สําเนา ระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (CHE QA Online System)
http://www.cheqa.mua.go.th/
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7. มหาวิทยาลัยไดสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และ
เปดโอกาสใหนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิต ผูรับบริ การดานการวิจัย หรือชุมชน เขามา
มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การใหขอมูลปอนกลับ
หรือการใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมตา งๆ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดอบรมใหความรูและความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกอาจารยและเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ อาทิเชน
 โครงการ "สัม มนาการประกันคุณภาพการศึก ษา ระดับคณะวิช า / หนวยงานสนับสนุน "
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดกําหนดใหมีการจัดสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ หอง
2300 อาคาร ดร.เกริก เพื่อใหคณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยมีความเขาใจตัวบงชี้คุณภาพตามที่
สกอ. กําหนด และเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 โครงการสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดจัดในวันที่ 7 กุมภาพันธ
2554 การอบรมในครั้งนี้จะเนนใหผูเขารวมนําความรูที่ไดมาฝกลองปฏิบัติทําจริง โดยแบงเปนกลุมและให
คิดหาหลักฐานที่จําเปนตองใชประกอบเกณฑมาตรฐานทุกขอ ทุกตัวบงชี้
 โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. (พ.ศ. 2554 - 2558) นั้น
กําหนดใหมีการจัดสัมมนาในวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2553 ณ หอง 2300 อาคาร ดร.เกริก เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสมศ.อยางเทากัน และเตรียม
ความพรอมในการดําเนินการประกันคุณภาพของคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนและหนวยงานสนับสนุน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 2.7.1 (1) แบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต (QA.10)
(2) การประเมินผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
QA 9.1.4 (2) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเกริก ปการศึกษา 2552
(รายชื่อผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ที่ใหสัมภาษณในวันตรวจประเมิ น หนา22-23)
(4) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2553 - โครงการ "สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน"
- โครงการสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.
QA 9.1.7 (1) แบบสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต (QA 11)
8. มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนจอหน และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เพื่อ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดกิจกรรมรวมกัน และใหผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และ
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นักศึกษาของสถาบันที่เขารวมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม และดําเนินการสนับสนุนให นักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพระหวางสถาบันการศึกษา ไดมี การจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ มีการจัดโครงการพิธีลงนาม
ความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได
เชิญ ศ.ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) บรรยายพิ เ ศษในหั ว ข อ "กรอบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
ระดับอุดมศึกษา" พรอมดวย ดร.ฉัน ทวิท ย สุช าตานนท คณะกรรมการพัฒ นาระบบการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา บรรยายหัวขอ "มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา" นอกจากนี้ยังไดจัดมีกิจกรรมบรรยายหัวขอ "บทบาทเครือขายผูนําเพื่อคุณภาพกิจกรรม
นักศึกษา" โดย ดร.จิรวัตน วีรังกร ผูชวยผูอํานวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 3.2.2 (3) เอกสารลงนามความรวมมือเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษารวม 9 สถาบัน
( MOU) ระหวางเครือขายสถาบัน และระหวางเครือขายนักศึกษาแตละสถาบัน
(4) โครงการพิธีลงนามความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
QA 9.1.8 (1) จดหมายเชิญบุคลากรในสังกัดเขารวมการประชุมเครือขายจากภายนอก
(2) จดหมายเชิญจากสมาชิกเครือขายภายนอกเขารวมการประชุมเครือขาย
(3) รายงานการประชุมเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
(4) บันทึกขอตกลง MOU การสรางเครือข ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะวิชา
9. มหาวิทยาลัยโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ดีที่พัฒนาขึ้น คือ ตาราง ส
1 – ส5 และตาราง ป1 – ป5 ที่สํานักฯ ไดสรางตารางตามกรอบของ สกอ. และไดมีการปรับปรุงและพัฒนาให
สามารถใชงานไดงายและรวดเร็วกวาเดิมโดยการตั้งสูตรการคํานวณในแตตัวละตัวบงชี้ และทุกตาราง โดย
ผูใชเพียงแคพิมพผลการดําเนินงานในตาราง ส1 หรือ ป1 เพียง 1 ตาราง Excel จะทําการคํานวณคะแนน
และการบรรลุเปาหมาย พรอมทั้งสงขอมูลทั้งหมดไปยังตารางอื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งได เผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชนตอไปบนเว็บไซตของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 9.1.9 (1) Print Out เว็บไซดสํานักประกันคุณภาพการศึกษา (ที่แสดงการเผยแพรตาราง ส1- ส5
และ ตาราง ป1 – ป5)
(2) บันทึกภายใน เรื่อง การจัดทําตาราง ส1 – ส5
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เกณฑการประเมิน สกอ.
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
คะแนนประเมินตนเอง

 5 คะแนน
 2 คะแนน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

 4 คะแนน
 1 คะแนน

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
9 ขอ

 3 คะแนน
 0 คะแนน

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 9
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 9
ตัวบงชี้ที่ 9.1
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9

9

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
9

5
5/1 = 5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาอยางเขมแข็ง มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง มีคณะ
กรรมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน รวมถึงเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน
มีการพัฒ นาระบบและกลไกการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในอยู เ สมอเพื่ อใหเ ปน ไปตามเกณฑการ
ประเมินของ สกอ. และการประเมินภายนอกของ สมศ.
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน :
มหาวิท ยาลัยยัง ไมมีง านวิจัยด านประกัน คุณ ภาพการศึกษา อัน จะทําใหเ กิดนวัตกรรมใหม
มหาวิทยาลัยจึงควรมีงบประมาณเพื่อสงเสริมการทําวิจัยสถาบันดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
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องคประกอบที่10 สถานศึกษา 3D (เปนนโยบายของรัฐบาล)
ตัวบงชี้ที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
การดําเนินการ
มี
ไมมี
1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และ 
สงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2 จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะ 
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ

4 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
5 กํากับ ติดตามใหส ถานศึกษาพัฒ นาหรือมีน วัตกรรมสงเสริม ใหการ 
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..- .. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 5 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 5 (ขอ)
ขอ

การบรรลุเปาหมาย

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารกํ า หนดนโยบายและแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามแนวทางนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี โดยสงเสริม สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการจัดทํา โครงการหรือกิจกรรมรองรับ
ครบทั้ง 3 ดาน ดังนี้
(1) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย (Democracy) : (การมีความตระหนักเห็น ความสําคัญ ศรัทธา
และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตาน
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง) ไดจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสูเยาวชนรุนใหม ณ โรงเรียนปากน้ํา
ปราณวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อบริการทางวิชาการแกเยาวชนในการใหความรูดานประชาธิปไตยแกนักเรียน
และชุมชน โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธให นักศึกษาใชสิทธิ์
ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา อันเปนการใชสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย เปนตน
(2) ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย (Decency) : (การมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ชั่วดีมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการ
ดํา รงชีพ สืบ ไป) เชน การสอนสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในรายวิ ช า การประกวดมารยาทไทยในวั น
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สงกรานต การจัดใหเรียนวิช าบัณฑิตในอุดมคติไทย การศึกษาดูง านภูมิปญ ญาไทย อาทิ การทําน้ําตาล
มะพราว การผลิตโองมังกร การผลิตเครื่องเบญจรงคที่ปนสุวรรณเบญจรงค จัง หวัดสมุทรสงคราม และ
การศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมรดน้ําดําหัวอาจารยอาวุโสเนื่องในประเพณีสงกรานต และ
รวมแสดงมุฑิตาจิต ฯพณฯพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเกริก กิจกรรม
งาน “ขันโตกดินเนอร” ของชมรมจาวเหนือ มีกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมการแสดงสลอ ซอ ซึง เปนตน
(3) ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิ ด (Drug-Free) : (การมีความเขาใจ รูจักพิษ
ภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง) โดยคณะฯรวมกับสํานักกิจการนักศึกษาใหนักศึกษารวมรนณรงคให
มหาวิทยาลัยเปนเขตปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด โครงการรวมพลังชาวเกริกตานภัยยาเสพติด เพื่อสรางภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด เปนตน
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.1 (1) แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ฉบั บ ที่ 4 ระยะเวลา 5 ป (1 มิ ถุ น ายน 2550 – 31
พฤษภาคม 2555)
(2) แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกริก ระยะเวลา 5 ป (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2555)
(3) แผนการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยเกริก ประจําปการศึกษา 2553
(4) แผนการดําเนินงาน คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2553
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึก ษา2553
QA 3.1.1 (6) คําสั่งแตงตั้งผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรมจริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด(ตามรายละอียดในขอ1.) หลากหลายรูปแบบ เชน
 สง เสริ ม ประชาธิป ไตยให นั กศึ ก ษาในรู ปแบบการเลือ กตั้ ง คณะกรรมการบริห ารสโมสร
นั ก ศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึ ก ษา ส ง ใบสมั ค ร ติ ด ป า ย
ประชาสัม พัน ธเ ชิญ ชวนใหเ พื่อนนักศึกษา เลือกตั้ง หาเสียง และมีการคะแนนเสียง คลายกับรูปแบบการ
เลือกตั้งจริงในระบบประชาธิปไตย
 ประชาสัมพันธใหนักศึกษาใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
อันเปนการใชสิทธิ์ออกเสียงตามระบอบประชาธิปไตย
 ดําเนินการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา นอกจากนี้ในรายวิชาบัณฑิต
อุดมคติไทยของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาทุกหลักสูตรเพื่อกลอมเกลาใหนักศึกษา
เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษความเปนไทย จัดโครงการศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง และ
การฝกอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกริกเปนเนขตปลอดบุหรี่และสิ่งเสพติด และรณรงคตอตาน
ยาเสพติด
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นอกจากนี้อาจารยประจําวิชามีการจัดการเรียนรูดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด สอดแทรกไวในการเรียนการสอนในรายวิชา
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
QA 10.1.2 (1) รายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกัน
จากยาเสพติด
3. มหาวิทยาลัยสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให
ดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา3 ดี(3D) อาทิ อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตรวางแผนการจัดทําโครงการสงเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยสูเยาวชนรุนใหม ปการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการ
พัฒนาอาจารยใหเตรียมความพรอมในการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมทุกรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแหงชาติ(TQF) และสอนสอดแทรกการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิด
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา (พัฒนาคณาจารย
และบุคลากรใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา3 ดี)
QA 10.1.3 (1) หลักฐานกิจกรรมพัฒนาคณาจารยใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
4. มหาวิท ยาลัยใหความรวมมือกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D ) โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการดานนี้มาอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลอง
กับ สกอ. ที่ไดมีนโยบายใหทุกสถาบันดําเนินการ มหาวิทยาลัยจึงเพิ่มดําเนินการใหเขมแข็งขึ้น โ ดยความ
รวมมือกับสํานักกิจการนักศึกษาซึ่งเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการประสานงานในการจัดกิจกรรม 3 ดี
(3D) ในมหาวิทยาลัย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
QA 10.1.4 (1) เอกสารตอบรับการใหความรวมมือกับคณะและหนวยงานสนับสนุนดาน 3 ดี
5. มีการกํากับ ติดตามเพื่อใหการดําเนินงานภายใตนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี(3D ) ให
มีการพัฒนา โดยใชการประเมินและเวทีการประชุมผูบริหารในการกํากับและติดตาม
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิชา ประจําปการศึกษา (มีการกํากับ
ติดตามเพื่อใหการดําเนินงานภายใตนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี(3D ) )
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ตัวบงชี้ที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D ) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
การดําเนินการ
มี ไมมี

1 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
2 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนไทย

3 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : ..- .. (ขอ)
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 3 (ขอ)
เปาหมายปนี้ : 3 (ขอ)
เปาหมายปตอไป : 3 (ขอ)
การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
เปาหมาย

ไมบรรลุเปาหมาย
ขอ

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
1. มหาวิท ยาลัยโดยความรวมมือกับสํานักกิจ การนักศึกษา ไดมีการจัดกิจ กรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ( 3D ) ดานสงเสริมประชาธิปไตย เชน การจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานสโมสรนักศึกษาเพื่อเปนตัวแทนนักศึกษาในการดําเนินงานดานการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา รวมถึง
การสงเสริมการทํากิจกรรมดวยการฟงเสียงสวนใหญ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาและการเลือกตั้งประธานชมรมตาง ๆ
หมายเลข
QA 1.1.5
QA 2.7.5

รายการเอกสารหลักฐาน
(3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553

2. มหาวิทยาลัยไดใหคณะวิชาโดยความรวมมือกับสํานักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสนับสนุน
นโยบาย 3 ดี ( 3D ) ดานคุณธรรม ความเปนไทย โดยการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นในวันประเพณีตางๆ เชน กิจกรรมแหเทียนพรรษาในวันเขาพรรษา กิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงในวันปใหม กิจกรรมกลองยาวประเพณีในวันรําลึก ดร.เกริก มังคละพฤกษ ผูกอตั้งมหาวิทยาลัย
และประเพณีรดน้ําดําหัวอาจารยผูอาวุโสในวันสงกรานต
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาโดยไดสงเสริมใหมีก าร
จัดการเรียนการสอนสอดแทรกในรายวิชาและสนับสนุนใหนักศึกษาทุกสาขาวิชาเรียนวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อไดเรียนรูและประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี มีคุณธรรม และอนุรักษความเปนไทย
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ตลอดจนนํานักศึกษาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัด
ชลบุรี เพื่ออนุรักษภูมิปญญาไทยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของไทย
หมายเลข
เอกสารหลักฐาน
QA 1.1.5 (3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
QA 2.7.5 (1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
3. มหาวิทยาลัยโดยความรวมมือกับสํานักกิจการนักศึกษาดําเนินกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี( 3D ) ดานหางไกลยาเสพติด เชน กิจกรรมรณรงคปองกันบุหรี่และสิ่งเสพติด รวมถึงยังไดจัด
มหาวิทยาลัยใหเปนเขตปลอดบุหรี่ รณรงคใหนักศึกษาลด ละ เลิก ยาเสพติดโดยมอบหมายใหอาจารยผูสอน
อบรมนักศึกษาในชั้นเรียน และจัดทําสติ๊กเกอรรณรงคในเรื่องยาเสพติด
หมายเลข
QA 1.1.5
QA 2.7.5

เอกสารหลักฐาน
(3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิทยาลัยมุงเนนการดําเนินงานตามนโยบาย 3D โดย ไดรับความรวมมือจากทุกฝายใน
องคกร โดยมีสํานักกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานหลักรวมกับคณะวิชา และมีผูช วยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ของแตละคณะวิชาเปนผูประสานงาน ทําใหกิจกรรมทั้ง 3 ดาน คือดานสงเสริมประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
ความเปนไทย และดานหางไกลยาเสพติด ประสบความสําเร็จ ทั้งในระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัย

Krirk University : มหาวิทยาลัยเกริก

139
องคประกอบที่ 11 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกริก “Wisdom of the Future”
ตัวบงชี้ที่ 11.1 (ม.กร.) รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสรางภูมิปญญาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษา
คําอธิบาย : กิจกรรมสรางสรรคภูมิปญญา หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมความรู ความสามารถในการ
แกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตที่สอดคลองกับการเรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษาทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

 จํานวนกิจกรรมสรางสรรคภูมิปญญา

117

 จํานวนกิจกรรมทั้งหมด

126

 รอยละของกิจกรรมสรางสรรคภูมิปญญาทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยใน

92.86

รอบปการศึกษา
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : .-..(รอยละ)
เปาหมายปนี้ ....80..(รอยละ)
การบรรลุเปาหมาย

บรรลุเปาหมาย


ไมบรรลุเปาหมาย

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 92.86 (รอยละ)
เปาหมายปตอไป : ....90..(รอยละ)

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษานั้น ได
ดําเนินการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมในหลาหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาสงเสริมความรูความสามารถในการ
แก ไ ขปญ หาและการพัฒ นาวิ ถีชี วิต ที่ ส อดคล องกับ การเรี ยนซึ่ ง สอดคลอ งกั บ อัต ลัก ษณ ข องมหาวิท ยาลั ย
“Wisdom of the Future”
จํานวนกิจกรรมสรางสรรคภูมิปญญา
117
กิจกรรม
จํานวนกิจกรรมทั้งหมด
126
กิจกรรม
ดังนั้นรอยละของกิจกรรมสรางสรรคภูมิปญญาทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยในรอบป
การศึกษา เทากับรอยละ 92.86
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เกณฑการประเมิน
1. โดยการแปลงค า ร อ ยละของกิ จ กรรมสร า งสรรค ภู มิ ป ญ ญาทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษา เปนคะแนนระหวาง 0 – 5
2. คารอยละของกิจกรรมสรางสรรคภูมิปญญาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในรอบป
การศึกษา ที่กําหนดใหเปน 5 คะแนน เทากับรอยละ 80
คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนที่ได.......5........คะแนน
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
QA 1.1.5
QA 2.7.5
QA 11.1.1

เอกสารหลักฐาน

(3) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของคณะวิชา ประจําปการศึกษา 2553
(1) โครงการและสรุปผลการประเมินโครงการ ของสํานักกิจการนักศึกษา ปการศึกษา2553
(1) หลักฐานการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ปการศึกษา 2553

สรุปการประเมินองคประกอบที่ 11
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 11
ตัวบงชี้ที่ 11.1
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 11

5

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
5

5
5/1 = 5

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง :
มหาวิ ท ยาลั ย มีก ารจั ดทํ า กิ จ กรรม/โครงการสร างสรรคภู มิป ญ ญาทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเนนการสงเสริมความรูความสามารถในการแกปญหา และ
สามารถนําความรูและทักษะที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการมาพัฒนาวิถีชีวิตอยางสอดคลองกับการ
เรียนและการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
จุดออนและแนวทางปรับปรุงจุดออน :
นั ก ศึ ก ษาบางส ว นยั ง เน น การเข า ร ว มโครงการหรื อ กิ จ กรรมเฉพาะในสาขาวิ ช าที่ เ รี ย น
มหาวิท ยาลั ย จึง ควรสรา งแรงจูง ใจให นัก ศึ กษาเข า ร ว มโครงการหรื อกิ จ กรรมที่ ห นว ยงานอื่น จั ดขึ้ น เพื่ อ
ประโยชนตอการสรางสรรคภูมิปญญาจากกิจกรรมที่หลากหลาย
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ตาราง ส 5. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O รวม

ผลการประเมิน

5.00
2.92 5.00
5.00
5.00

5.00
4.17
5.00
5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก

3.62 5.00

4.68 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
4.49 5.00
4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก
5.00

5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4.49 5.00 5.00 4.96 การดําเนินงานระดับดีมาก

3.84 5.00 5.00 4.82 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

