รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะผูประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกริก
-----------------------------------

รายนามคณะผูประเมินคุณภาพภายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ
รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
รศ.ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ
รศ.ดร. วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ
ดร.ดรุณี ชูประยูร
ผศ.ดวงทิพย จันทรอวม

ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผูท รงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัน / เดือน / ปที่ประเมิน 6 - 7 กันยายน 2555
ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกริก
สรุปขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน ( จุดเนน , สัณฐานโดยยอ )
ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)
มหาวิทยาลัยเกริก ไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกทีอ่ าคาร ก. ถนนราชดําเนิน เมื่อป
พ.ศ. 2495 โดยอาจารย ดร.เกริก มังคละพฤกษ ( พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521 ) ซึ่งเปนนักการศึกษาผูมี
ชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ในป พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
นับเปนวิทยาลัยเอกชนรุนแรกของประเทศไทย และไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527 โดยมุง เนนการศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต
วิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก “ วิทยาลัย ” เปน
“ สถาบัน ” มีชื่อวา สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก ) เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยมีความ
มุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพใหกาวหนา เพื่อตอบสนองความตองการใหมๆ ของสังคม ในสวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม สถาบันเทคโนโลยีสังคม ( เกริก ) ไดรับอนุญาตจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัย ” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538

มหาวิทยาลัยเกริก 1
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )

ปรัชญามหาวิทยาลัยเกริก
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
“ ความรูทําใหองอาจ ”
อัตลักษณมหาวิทยาลัยเกริก
ภูมิปญญาเพือ่ สังคม (Wisdom for Society)
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรของตน รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม คณาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามสนใจในการทํ า วิ จั ย ผลิ ต เอกสาร
ประกอบการสอนและตําราที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอการเรียนการสอน และเพิ่มพูนองคความรูแกสังคม
3. เพื่ อ ให มี ก ารบริ ก ารวิ ช าการที่ ทั น สมั ย เหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของมหาวิ ท ยาลั ย และ
สอดคลองกับความตองการของสังคม
4. เพื่อสงเสริม ฟนฟู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่อการปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่
และอุปกรณการศึกษาใหทันสมัย สามารถใชประโยชนเพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาไดมาก
ยิ่งขึ้น
6. เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารที่มี
การกระจายอํานาจและความโปรงใส อีกทั้งเพื่อเสริมสรางพัฒนาคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี
ความรูความสามารถ
7. เพื่อสรางกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การจัดการการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
วิธีประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
คณะผูตรวจประเมินคุณภาพไดประชุมรวมกันเพื่อกําหนดขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยดังนี้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )

วันที่ 6 กันยายน 2555
เวลา
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
09.00 น. – 10.30 น. ¾ พบผูประสานงานของมหาวิทยาลัย
คณะผูประเมิน
¾ พบคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและแนะนําคณะผูประเมิน
ผูบริหาร
¾ อธิการบดีแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัย/การดําเนินงานของ คณาจารย
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกริก
¾ ประธานชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพการศึกษา
10.30น. – 12.00 น. ¾ ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล
คณะผูประเมิน
12.00 น.– 13.00 น. ¾ พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝายบริหารงานทัว่ ไป
13.00 น. – 14.00 น. ¾ สนทน /สัมภาษณกรรมการสภาฯ คณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย คณะผูประเมินและ
(กรรมการสภา 1-2 คน/อธิการบดี/รองอธิการบดี แตละฝาย) ผูที่เกีย่ วของ
คณะผูประเมินและ
14.00 น. – 15.30 น
¾ ตรวจเยี่ยมคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน
ผูที่เกีย่ วของ
คณะผูประเมินและ
15.30 น.– 16.00 น. ¾ สนทนา / สัมภาษณ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ผูที่เกีย่ วของ
16.00 น.– 17.00 น. ¾ คณะผูประเมินประชุมสรุปผลและกําหนดแผนการ
คณะผูประเมิน
ปฏิบัติงานในวันตอไป
¾ สรุปรายงานผลการตรวจเยีย่ มประเมินคุณภาพ ( วันแรก )
วันที่ 7 กันยายน 2555
เวลา
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
09.00 น. – 12.00 น. ¾ สนทนา / สัมภาษณผูใชบัณฑิต ศิษยปจ จุบัน และศิษยเกา คณะผูประเมิน
(ผูใชบัณฑิต คณะวิชาละ 1 คน ศิษยปจจุบัน คณะละ 3 คน และผูที่เกีย่ วของ
และศิษยเกา คณะวิชาละ 2 คน )
12.00 น. – 13.00 น. ¾ พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝายบริหารงานทัว่ ไป
13.00 น. – 14.30 น. ¾ คณะผูประเมินประชุมสรุปผล
คณะผูประเมิน
14.30 น. -15.30 น.
¾ ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา คณะผูประเมิน/
¾ รับฟงขอโตแยง รับขอมูล / ขอเสนอเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย ผูบริหาร/คณาจารย
¾ ผูประเมินกลาวสรุป
มหาวิทยาลัยและผู
ที่เกีย่ วของ
¾ ผูบริหารมหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณ
15.30 น. เปนตนไป
¾ คณะผูประเมินประชุมจัดทํารางรายงานตามแบบสกอ.
คณะผูประเมิน
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )

 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม ( ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณผูมี
สวนไดสวนเสีย )
คณะกรรมการประเมินไดทําการศึกษาและตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ไดสัมภาษณพูดคุย
กับคณะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และไดไปเยี่ยมชมหนวยงานตาง ๆ เชน คณะวิชา ศูนยการ
เรียนรูแบบจําลองทางโลจิสติกสและการขนสง สํานักหอสมุด หองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาล
จําลอง และสํานักกิจการนักศึกษา
นอกจากนั้นคณะกรรมการประเมินไดมีการสัมภาษณพูดคุยกับคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิตเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
 การดําเนินการหลังตรวจเยีย่ ม
1. คณะกรรมการไดประชุมรวมกันเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
2. ประเมินจุดออนจุดแข็งพรอมเสนอแนวทางแกไข
3. ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจาแกคณะผูบริหาร คณาจารย
และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชือ่ ถือของขอมูล
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสารที่เกีย่ วของ
2. สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต
3. ขอเอกสารเพิม่ เติมในกรณีที่ขอมูลไมชัดเจน
4. ประชุมรวมกันเพื่อประเมินความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ( รายงานตามตารางที่ ป.1 – ป.5 )
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ คะแนนการ
เปาหมาย ตัวตั้ง
ผลลัพธ เปาหมาย ประเมิน
ตัวหาร

ตัวบงชี้ 1.1

8

8

5

ตัวบงชี้ 2.1

5

4

4

ตัวบงชี้ 2.2

30%

29.46%

4.91

ตัวบงชี้ 2.3

30%

26.36%

2.20

ตัวบงชี้ 2.4

7

6

4

ตัวบงชี้ 2.5
ตัวบงชี้ 2.6
ตัวบงชี้ 2.7
ตัวบงชี้ 2.8
ตัวบงชี้ 3.1
ตัวบงชี้ 3.2
ตัวบงชี้ 4.1
ตัวบงชี้ 4.2
ตัวบงชี้ 4.3

38
129
34
129

7
7
5
5
7
6
8
5
25,000 25.04

7
6
5
5
7
6
8
5
4.17

5
4
5
5
5
5
5
5
4.17

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมิน
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)
เกณฑขอ1 ไมมีหลักฐานที่แสดงถึงความ
ตองการในการเปดหลักสูตรใหมอยางชัดเจน

เกณฑขอ6 การประเมินผลแผนพัฒนา
อาจารยไมถูกตอง
เกณฑขอ5 ขาดงานวิจัยในชั้นเรียน

6
ตัวบงชี้ 5.1

5

4

4

ตัวบงชี้ 5.2

5

5

5

ตัวบงชี้ 6.1

6

5

5

ตัวบงชี้ 7.1
ตัวบงชี้ 7.2
ตัวบงชี้ 7.3
ตัวบงชี้ 7.4
ตัวบงชี้ 8.1
ตัวบงชี้ 9.1

7
5
5
6
7
9

7
5
5
6
7
8

5
5
5
5
5
4

เกณฑขอ5 ขาดการนําการผลประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัดเกณฑขอ6 ยังไมมีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม

ตัดเกณฑขอ 9

ตาราง ป 2. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

P

O

5.00

รวม
5.00

4.04 4.25 5.00 4.26

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี

องคประกอบที่ 3

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

4.17 5.00

4.72

ดีมาก

องคประกอบที่ 5

4.50

4.50

ดี

องคประกอบที่ 6

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 7

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 8

5.00

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 9

4.00

4.00

ดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
4.07 4.72 2.50 4.62
องคประกอบ

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน ( ระบุจุดเดน วิธี
ปฏิ บั ติ แ ละผลการดํ า เนิ น งานที่ เ ป น แบบอย า งที่ ดี หรื อ นวั ต กรรมที่ ส ร า งขึ้ น ตลอดจนเงื่ อ นไขของ
ความสําเร็จ ระบุจุดที่ควรพัฒนาพรอมทั้งสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะ )
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
ในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรที่ 9 ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตาม
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยกลุ ม เป า หมายคื อ นั ก ศึ ก ษา ประชาชน และบุ ค คล สอดคล อ งกั บ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “Wisdom for Society”
ขอเสนอแนะ
ขอใหดําเนินการดานการสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนตัวอยางแกสถาบันการศึกษาอื่นในเรื่องนี้
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจมหาวิทยาลัย และสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเอกลักษณและอัตลักษณของบัณฑิต และมีการดําเนินการในหลาย
โครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังกลาว
จุดออน
1. แมวามหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรใหมที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน แตไมพบวามี
หลักฐานที่แสดงความตองการ / ความจําเปนของการเปดหลักสูตรใหมอยางชัดเจน
2. การประเมินผลความสําเร็จของแผนการพัฒนาคณาจารยยังไมถูกตองตรงตามแนวคิดของการ
ประเมินผลโครงการ
3. ในการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยไดแสดงหลักฐานการวิจัยหลายเรื่องที่
เปนการวิจัยในเชิงองคความรูในสาขาตางๆ โดยที่มิไดเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาหรือจัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปน
ขอมูลที่ชัดเจน แสดงถึงที่มาของโครงสราง / วัตถุประสงคของหลักสูตรใหม หรือแมแตหลักสูตร
ปรับปรุงก็ตาม ซึ่งก็ควรแสดงผลการประเมินหลักสูตรเดิมโดยทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ
2. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและสรางความเขาใจที่ถูกตองแกคณาจารยในการประเมินผล
แผนงาน/โครงการตางๆ โดยที่พบวาเกือบทุกโครงการที่ไดรับการประเมินจะใชคําถามเพื่อการ
ประเมินที่ไมตรงกับวัตถุประสงค / ตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไว ไมวาจะเปนโครงการสัมมนาทางวิชาการ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )

3. มหาวิทยาลัยควรเสริมสรางโอกาสใหคณาจารยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่รับผิดชอบ
อย า งต อ เนื่ อ ง โดยการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ หาคํ า ตอบว า วิ ธี ก ารสอน การใช สื่ อ การสอน
ตลอดจนวิธีการจัดการประเมินผลถูกตองเหมาะสมหรือไม และมหาวิทยาลัยควรจัดเวทีวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
4. จากผลการสํา รวจคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตพบวา ตองการใหบัณฑิตมีทักษะดา น
การศึกษาดานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางหนึ่งในการพัฒนานอกเหนือจากกําหนดใหเรียน
รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม ขึ้ น แล ว อาจทํ า ได โ ดยการกํ า หนดให ก ารสอนรายวิ ช าเอกเป น
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เชน วิชาสัมมนา เปนตน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาที่หลากหลาย และมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง มี
อาจารยที่ปรึกษาดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความใกลชิดและอบอุน ทั้งนี้ทุกคณะวิชามีผูชวย
คณบดีฝายกิจการนักศึกษาซึ่งเปนกลไกสําคัญในการติดตามและเสนอแนะการจัดบริการในดานตางๆ และ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการนําผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงทุกโครงการ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีระบบกลไก สงเสริมการวิจัยที่ชัดเจน มีการสนับสนุนการวิจัยอยางตอเนื่อง
2. มีงานวิจยั เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนในหลายประเด็น
จุดออน
อาจารยในบางคณะยังมีทนุ วิจัยนอย
ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมใหอาจารยขอทุนวิจัยจากภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะในคณะที่ไดรับทุนวิจัย
นอย
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารให บ ริ ก ารทางวิ ช าการหลากหลายและมี เ ครื อ ข า ยที่ เ ข ม แข็ ง ในการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ โดยมีอาจารยที่มีความรูความสามารถในการใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชน รวมการเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ มหาวิทยาลัยควร
สงเสริมคณาจารยใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น และเปดโอกาสรวมถึงใหงบประมาณสนับสนุนเพื่อให
ไปอาจารยและนักศึกษาไดนําความรูที่ไดมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยมากยิ่งขึ้น
จุดออน
มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลจัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคมในดาน
การเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยอยาง
จริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการวางแผนในครั้งตอไป เพื่อการ
ใชงบประมาณในดานการบริการวิชาแกสังคมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มีกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมศิลปะและวัฒนธรรมดานตางๆ
และมีการเผยแพรตอสาธารณชน
ขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากําหนดหรือสรางมาตรฐานดานมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมในกรณีที่มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ หรืออาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาชวย
ดําเนินการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. มีระบบการบริหารงานที่ชดั เจน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
2. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และมีการดําเนินงานตามแผน
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
มีการบริหารการเงินและงบประมาณทีเ่ ปนระบบและมีการดําเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาปรับปรุง
การดําเนินงานที่เปนรูปธรรม
จุดออน
ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ชัดเจนหรืองานวิจยั ดานประกันคุณภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีขอมูล / หลักฐานการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของผูใชบัณฑิต / ผูใชบริการ
2. ในเกณฑขอ 9 มหาวิทยาลัยอาจทํางานวิจัยดานประกันคุณภาพเพื่อนํามาใชและเผยแพรให
หนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน
องคประกอบที่ 10 อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกริก ภูมิปญญาเพื่อสังคม“Wisdom for society”
จุดแข็ง
มี การกํ า หนดตัว บง ชี้ ที่ สอดคลอ งกับ เอกลัก ษณข องมหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารจั ดโครงการและ
กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมความรูความสามารถในการแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตบุคคลชุมชนและ
สังคม
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ตาราง ป 3. ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

P

ผลการประเมิน

O

รวม

5.00

5.00

ดีมาก

4.71

4.71

ดีมาก

4.07 4.67

4.48

ดี

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐาน ความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

5.00

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

4.07 4.72

4.62

ดีมาก

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00

หมายเหตุ

ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทําใหบณ
ั ฑิตมีคุณภาพและ

เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
2. การบริหารงานมีระบบ ขั้นตอนที่ชัดเจน โปรงใสตรวจสอบได
3. การดูแลนักศึกษามีความใกลชิด อบอุน สามารถใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและดาน
อื่นๆ แกนักศึกษาเปนอยางดี
จุดออน
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรยังไมครบถวนทุกขั้นตอน
2. มหาวิทยาลัยยังไมไดนําผลการประเมินดานตาง ๆ มาพัฒนาดานการจัดการเรียนการ

สอน การจัดการทางกายภาพ ดานการบริหารและการพัฒนาคณาจารยรวมทั้งบุคลากร
สายสนับสนุน
3. จํานวนคณาจารยที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งคณาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกยังมีนอย
4. แผนการพัฒนาบุคลากร/ยังไมเปนไปตามกระบวนการ PDCA
5. สัดสวนงานวิจยั ของคณาจารยยังมีจาํ นวนนอยและงานวิจัยที่ตีพมิ พเผยแพรยังต่าํ กวา
เกณฑ
ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดใหคณาจารยนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาไปปรับปรุงการ

เรียน การสอนใหเปนรูปธรรม โดยใหระบุไวในมคอ.3 ใหชัดเจน
2. ควรสงเสริม กระตุน และติดตามการทําผลทางวิชาการของคณาจารยใหเพิ่มมากขึน้
และควรสนับสนุนดานการลาเพื่อทําผลงานทางวิชาการ หรือการลาศึกษาตอ
3. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหชัดเจน มีการประเมินผลในภาพรวมและนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเปนรูปธรรมและใน
การจัดทําแผนควรคํานึงถึงกระบวนการ PDCA
4. ควรมีการสังเคราะหงานวิจยั เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติไดโดย
สามารถรวมบทวิเคราะหงานวิจยั และเผยแพรทาง website มหาวิทยาลัย
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ตาราง ป 4. ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมอง
ดานการบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มุมมอง

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

ผลการประเมิน

P

O

รวม

4.67

5.00

4.71

ดีมาก

5.00 4.67
4.17 5.00

4.70
4.59

ดีมาก
ดีมาก

3.55 5.00

4.28

ดี

4.62

ดีมาก

4.07 4.72

5.00

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

อยางครบถวน
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงทีช่ ัดเจน และมีการดําเนินงานตาม
แผน
จุดออน
1. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยั ในชั้นเรียนนอย
2. จํานวนคณาจารยที่จบการศึกษาปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับนอย

ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทาํ วิจยั ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการพัฒนาคณาจารยในดานการศึกษาตอระดับปริญญา
เอก และผลิตผลงานทางวิชาการอยางสม่าํ เสมอ
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ตาราง ป 5. ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
มาตรฐาน

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย
ผลการประเมิน
I
P O รวม

5.00
3.55 4.00
5.00
4.83
4.04 4.60

5.00
3.82
5.00
4.83
4.47

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

5.00 5.00 5.00
4.17 5.00
4.72

ดีมาก
ดีมาก

4.50

4.50

ดี

5.00

5.00

ดีมาก

4.17 4.88 5.00 4.82

ดีมาก

4.07 4.72 5.00 4.62

ดีมาก

หมายเหตุ

ขอสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีศูนยสง เสริมวิจัยและผลิตตําราเปนหนวยงานกลางในการประสานและ

บริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน มีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหอาจารยทาํ งานวิจยั เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน
3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณทีม่ ป
ี ระสิทธิภาพ
4. มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
จุดออน
1. การประชาสัมพันธหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยไมกวางขวางและยังไมเปนที่รูจกั
2. อาจารยในบางคณะมีการทําวิจัยนอย
3. ขาดการสํารวจความตองการ / ความจําเปนของการเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร
4. ขาดการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกระตุนใหคณาจารยทุกคณะทําวิจัยมากขึ้น
2. คณะวิชาควรกระตุนใหคณาจารยทําการวิจัยในชั้นเรียนและนําไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน
3. คณะวิชารวมกับศูนยสง เสริมวิจัยและผลิตตํารา ควรจัดประชุม หรือเวที เพื่อให
คณาจารยไดแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางกันอยางตอเนื่อง
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ภาคผนวก
• ตารางการตรวจเยี่ยม
อาคาร
อาคารมังคละพฤกษ (อาคาร 1) 1.
2.
3.
อาคาร มังคละพฤกษ (อาคาร 3) 1.
2.
อาคาร ดร.สุวรรณี (อาคาร 5)
1.
2.

หนวยงานที่เขาเยีย่ มชม
ศาลจําลอง
สํานักหอสมุด
หองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สํานักกิจการนักศึกษา
โรงยิมเนเซีย่ ม
คณะวิชา
ศูนยการเรียนรูแบบจําลองทางโลจิสติกสและการขนสง

• บันทึกภาคสนาม ( เชน รายละเอียดในการสัมภาษณของผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา และศิษยเกา )

รายชื่อผูใหสัมภาษณ
ผูใชบัณฑิต
1. นายวทัญู มุง หมาย
2. นายธวัชชัย พืชผล บริษัทเอ็ดดูเคชั่น ไมนดไลน มัลติมีเดีย จํากัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ศิษยเกา
นางสาวจันทรทิรา พิมพนนท
นายอิทธิพล อัตถาวรวิศาล
นายสุรชัย อยูสุข
นางสาวณัฐากาญจน กันเกียว
นายสมชาย ชายสําอางค
นางเพียงกมล เกิดสมศรี
นายสุชาติ ลีละยุทธโยธิน
นายพงศพิชญ วงศโสภณศิริ
นางสาวพรพรรณ สอนแสง
นายทชภณ เลืองลือ
นางสาวศรัญญา พรมเทพ
นายชญาทิป วิริยัง
นางสาวบุญชิรา ภูชนะจิต

คณะนิติศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
สาขาวิชา MBA (พิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )

ศิษยปจ จุบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาวดวงทิพย หังใจดี
นางสาววราภรณ สุวรรณพนาสุข
นายปยะชาติ แซอึ้ง
นายเอกรัตน พัฒชู
นายพีระพล เทียนมั่น
นายฐากูร โสมทรัพย
นางสาวพรรณิภา แกวอําไพ
นางสาวพัชรินทร โชคศิริ
นายภูเบศร แกวประเสริฐ
นางสาวพรทิพย คําแสน
นางสาวฐิภัฏชนาตย รัตนะสัจกุล
นางสาวนงเยาว เดชครอบ
นางสาวปภัสสิริ อิม่ ทิม
นางสาวกิง่ กนก ไชยประเทศ
นางสาวศิริพร เหมือนนรุธ
นายวันชัย สุขคร

นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
นักศึกษาชัน้ ปที่ 1
นักศึกษาชัน้ ปที่ 1
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2
นักศึกษาชัน้ ปที่ 1
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
นักศึกษาชัน้ ปที่ 1
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2
นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
นักศึกษาชัน้ ปที่ 2
นักศึกษาปริญญาเอก

คณะนิติศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

ขอมูลประกอบและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ
นักศึกษาปจจุบันที่ตัดสินใจมาเรียนทีน่ ี่
1. ชอบในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดสอน
2. ไดทราบขาวจากการที่มหาวิทยาลัยไปแนะแนวที่โรงเรียน เว็บไซต เพื่อน ญาติใกลบาน
จุดแข็ง
• ดานการเรียนการสอน
1. อาจารยมีความรู ความสามารถ มีประสบการณสูงและมีความหลากหลาย
2. อาจารยมีความใกลชิดกับนักศึกษา ดูแลชวยเหลือนักศึกษาเปนอยางดี
3. หลักสูตรหลายหลักสูตร ไดจัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทําใหมีประสบการณ ที่สามารถ
ไปประกอบอาชีพไดเปนอยางดี
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4. หลักสูตรตรงกับความตองการของนักศึกษา
5. มีการเรียนการสอนที่เขมขน มีคุณภาพ อาจารยเสียสละ ทุมเทเวลาใหแกนักศึกษา
6. นักศึกษาที่จบไปมีความรูความสามารถสูง เปนที่ยอมรับ มีความอดทน ไมเกี่ยงงาน
รับผิดชอบ
• ดานการใหบริการและกิจกรรมนักศึกษา
1. หองสมุด มีการใหบริการที่ดี มีสื่อการเรียนรูทหี่ ลากหลาย
2. เจาหนาที่ทใี่ หบริการสวนใหญ มีจิตบริการดี
3. รุนพี่รุนนอง มีการชวยเหลือดูแลกันเปนอยางดี
4. มีสวัสดิการหอพัก และรถบัสบริการรับสง ทําใหนกั ศึกษามีความสะดวก และชวยลดคาใชจาย
ไดมาก
5. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ใหมีความสวยงามมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. หลักสูตร ควรมีชั่วโมงการปฏิบัติมากขึ้น
2. สาขาบางสาขาควรประชาสัมพันธใหมาก เชน นิติศาสตร คนภายนอกไมทราบวามีคณะนี้ใน
มหาวิทยาลัย
3. เว็บไซตมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงใหทนั สมัยและเขาถึงงาย
4. การเสนอผลงานของปริญญาเอกควรประชาสัมพันธใหมากขึ้น
5. นักศึกษาปริญญาเอก อยากใหหองสมุดมีหนังสือที่เกี่ยวของมากกวานี้
6. ควรจัดทํา Dummy company สําหรับใหนกั ศึกษาฝกประสบการณจริง
7. เจาหนาที่ในบางหนวยงานของสํานักกิจการนักศึกษาใหบริการไมดีเทาที่ควร
ขอควรปรับปรุง
1. อยากใหมีคอมพิวเตอรที่มปี ระสิทธิภาพมากกวานี้
2. อยากใหโรงยิมเนเซีย่ มมีเครือ่ งปรับอากาศ
3. ควรมีการลงทะเบียนทางอินเตอรเน็ท แตถา ไมสามารถทําไดในชวงเวลานี้ ควรจัดเวลา
ลงทะเบียนใหเหมาะสม เพราะนักศึกษาสวนใหญอยูตางจังหวัด
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย )
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