


   

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะผูประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกริก 
----------------------------------- 

 

รายนามคณะผูประเมินคุณภาพภายใน 
1. รศ.ดร.จําลอง โพธิ์บุญ    ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

3. รศ.ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

4. รศ.ดร. วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ   กรรมการ 

5. ดร.ดรุณี ชูประยูร   กรรมการ 

ผศ.ดวงทิพย  จันทรอวม กรรมการและเลขานุการ  6. 

 
วัน / เดือน / ปที่ประเมิน  6 - 7  กันยายน  2555 
 

ช่ือหนวยงาน   มหาวิทยาลัยเกริก 
 

สรุปขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน ( จุดเนน ,  สัณฐานโดยยอ ) 
ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)   

มหาวิทยาลัยเกริก   ไดเปดดําเนนิการข้ึนเปนคร้ังแรกทีอ่าคาร  ก.  ถนนราชดําเนนิ   เมื่อป 

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

ชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ  ในป พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการจัดต้ังมหาวทิยาลัยเอกชน  เมื่อวันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 

นับเปนวทิยาลัยเอกชนรุนแรกของประเทศไทย และไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย  ใหเปดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527  โดยมุงเนนการศึกษาดานสังคมศาสตรประยุกต   

วิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปล่ียนประเภทจาก  “ วิทยาลัย ”  เปน  

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

มุงมั่นที่จะปรับเปล่ียนสถานภาพใหกาวหนา   เพื่อตอบสนองความตองการใหมๆ  ของสังคม  ในสวนที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม   สถาบันเทคโนโลยีสังคม  ( เกริก )   ไดรับอนุญาตจาก

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

 มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

ปรัชญามหาวิทยาลัยเกริก   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 

“ ความรูทําใหองอาจ ”   
 
อัตลักษณมหาวิทยาลัยเกริก 

ภูมิปญญาเพือ่สังคม  (Wisdom  for  Society) 
 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1.  เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรูและความเช่ียวชาญ

ในศาสตรของตน  รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 

2.  เพื่อสงเสริมคณาจารยของมหาวิทยาลัยใหความสนใจในการทําวิจัย  ผลิตเอกสาร

ประกอบการสอนและตําราที่มีคุณภาพ  มีประโยชนตอการเรียนการสอน และเพิ่มพูนองคความรูแกสังคม 

3. เพื่อใหมีการบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ

สอดคลองกับความตองการของสังคม 

4.  เพื่อสงเสริม  ฟนฟู  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   

5.  เพื่อการปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ 

และอุปกรณการศึกษาใหทันสมัย  สามารถใชประโยชนเพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาไดมาก

ยิ่งข้ึน 

6.  เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารที่มี

การกระจายอํานาจและความโปรงใส   อีกทั้งเพื่อเสริมสรางพัฒนาคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูความสามารถ 

7.  เพื่อสรางกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การจัดการการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีประเมิน 
 1.  การวางแผนและการประเมิน   

 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 
คณะผูตรวจประเมินคุณภาพไดประชุมรวมกันเพื่อกําหนดข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

วันที่  6  กันยายน  2555 
เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

 09.00 น. – 10.30  น. พบผูประสานงานของมหาวทิยาลัย 

 พบคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและแนะนาํคณะผูประเมิน 

 อธิการบดีแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัย/การดําเนนิงานของ

มหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินปการศึกษา 2553 

 ประธานชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะผูประเมนิ 

ผูบริหาร  

คณาจารย

มหาวิทยาลัยเกริก 

 10.30น. – 12.00  น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน  ตรวจสอบขอมูล   คณะผูประเมนิ 

 12.00 น.– 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ฝายบริหารงานทัว่ไป 

 13.00 น. – 14.00  น. สนทน /สัมภาษณกรรมการสภาฯ คณะผูบริหารมหาวทิยาลัย 

    (กรรมการสภา 1-2 คน/อธิการบดี/รองอธิการบดี แตละฝาย) 

คณะผูประเมนิและ

ผูที่เกีย่วของ 

 14.00 น. – 15.30 น ตรวจเย่ียมคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน คณะผูประเมนิและ
ผูที่เกีย่วของ 

 15.30 น.– 16.00  น. สนทนา / สัมภาษณ  ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะผูประเมนิและ
ผูที่เกีย่วของ 

 16.00 น.– 17.00  น. คณะผูประเมนิประชุมสรุปผลและกําหนดแผนการ

ปฏิบัติงานในวันตอไป 

 สรุปรายงานผลการตรวจเย่ียมประเมนิคุณภาพ   ( วันแรก ) 

คณะผูประเมนิ 

 
วันที่  7  กันยายน  2555 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

 09.00 น. – 12.00  น. สนทนา / สัมภาษณผูใชบัณฑิต  ศิษยปจจุบัน  และศิษยเกา   

(ผูใชบัณฑิต คณะวิชาละ 1 คน ศิษยปจจุบัน คณะละ 3 คน

และศิษยเกา คณะวิชาละ 2 คน  ) 

คณะผูประเมนิ

และผูที่เกีย่วของ 

 12.00 น. – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ฝายบริหารงานทัว่ไป 

 13.00 น. – 14.30  น. คณะผูประเมนิประชุมสรุปผล คณะผูประเมนิ  

 14.30 น. -15.30 น. ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

 รับฟงขอโตแยง  รับขอมูล / ขอเสนอเพิ่มเติมของมหาวทิยาลัย 

 ผูประเมินกลาวสรุป 

 ผูบริหารมหาวทิยาลัยกลาวขอบคุณ 

คณะผูประเมนิ/

ผูบริหาร/คณาจารย

มหาวิทยาลัยและผู

ที่เกีย่วของ 

 15.30 น. เปนตนไป คณะผูประเมนิประชุมจัดทาํรางรายงานตามแบบสกอ. คณะผูประเมนิ 

 มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

 การดําเนินการระหวางตรวจเย่ียม  ( ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง / สัมภาษณผูมี

สวนไดสวนเสีย ) 

คณะกรรมการประเมินไดทําการศึกษาและตรวจสอบเอกสารทั้งหมด  ไดสัมภาษณพูดคุย

กับคณะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย   และไดไปเยี่ยมชมหนวยงานตาง ๆ  เชน  คณะวชิา    ศูนยการ

เรียนรูแบบจําลองทางโลจิสติกสและการขนสง   สํานักหอสมุด  หองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  ศาล

จําลอง  และสํานักกิจการนักศึกษา  

นอกจากนั้นคณะกรรมการประเมินไดมีการสัมภาษณพูดคุยกับคณะผูบริหาร  คณาจารย   

เจาหนาที่  นักศึกษาปจจุบัน  ศิษยเกา  และผูใชบัณฑิตเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

 การดําเนินการหลังตรวจเยีย่ม 

คณะกรรมการไดประชุมรวมกันเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 1.   

2.   ประเมินจุดออนจุดแข็งพรอมเสนอแนวทางแกไข 

3.   ผูประเมินรายงานผลการตรวจเย่ียมการประเมินโดยวาจาแกคณะผูบริหาร  คณาจารย  

และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย 

 
2.  วธิีการตรวจสอบความถูกตองนาเชือ่ถือของขอมูล 

1.   ศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสารท่ีเกีย่วของ 

2.   สัมภาษณผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่   นักศึกษา  ศิษยเกา  และผูใชบัณฑิต 

ขอเอกสารเพิม่เติมในกรณีที่ขอมูลไมชัดเจน 3.   

4.   ประชุมรวมกนัเพื่อประเมินความถูกตองอีกคร้ังหนึ่ง 

 
 

ผลการประเมินรายตัวบงช้ี  ( รายงานตามตารางที่ ป.1 – ป.5 ) 
 

 มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง 

ตัวบงช้ี 
คุณภาพ 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
บรรลุ 

เปาหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหต ุ
(เหตุผลของการประเมิน 
ที่ตางจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี ้1.1 8   8  5   

ตัวบงชี ้2.1 5   4  4 
เกณฑขอ1 ไมมีหลักฐานที่แสดงถึงความ
ตองการในการเปดหลักสูตรใหมอยางชัดเจน 

ตัวบงชี้ 2.2 30% 38 29.46%  4.91 

    129   �     

ตัวบงชี้ 2.3 30% 34 26.36%  2.20 

    129   �     

ตัวบงชี้ 2.4 7   6  4 
เกณฑขอ6 การประเมินผลแผนพัฒนา
อาจารยไมถูกตอง 

ตัวบงชี ้2.5 7   7  5   
ตัวบงชี ้2.6 7   6  4 เกณฑขอ5 ขาดงานวิจัยในชั้นเรียน 

ตัวบงชี ้2.7 5   5  5   
ตัวบงชี ้2.8 5   5  5   
ตัวบงชี ้3.1 7   7  5   
ตัวบงชี ้3.2 6   6  5   
ตัวบงชี ้4.1 8   8  5   
ตัวบงชี ้4.2 5   5  5   

ตัวบงชี้ 4.3    25,000  25.04      4.17   4.17 

    6   �     

ตัวบงชี ้5.1 5   4  4 
เกณฑขอ5 ขาดการนําการผลประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวบงชี ้5.2 5   5  5   

ตัวบงชี ้6.1 6   5  5 
ตัดเกณฑขอ6 ยังไมมีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้7.1 7   7  5   
ตัวบงชี ้7.2 5   5  5   
ตัวบงชี ้7.3 5   5  5   
ตัวบงชี ้7.4 6   6  5   
ตัวบงชี ้8.1 7   7  5   
ตัวบงชี ้9.1 9   8  4 ตัดเกณฑขอ 9  

 



ตาราง ป 2.  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

       

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
องคประกอบ 

I P O รวม 
ผลการประเมิน หมายเหต ุ

องคประกอบท่ี 1   5.00   5.00 ดีมาก   

องคประกอบท่ี 2 4.04 4.25 5.00 4.26 ดี   

องคประกอบท่ี 3   5.00   5.00 ดีมาก   

องคประกอบท่ี 4 4.17 5.00   4.72 ดีมาก   

องคประกอบท่ี 5   4.50   4.50 ดี   

องคประกอบท่ี 6   5.00   5.00 ดีมาก   

องคประกอบท่ี 7   5.00   5.00 ดีมาก   

องคประกอบท่ี 8   5.00   5.00 ดีมาก   

องคประกอบท่ี 9   4.00   4.00 ดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทกุ
องคประกอบ 

4.07 4.72 2.50 4.62 ดีมาก 
  

       

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    
 



   

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

  จุดแข็ง  จุดออน  และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน  ( ระบุจุดเดน  วิธี
ปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี   หรือนวัตกรรมที่สรางข้ึน   ตลอดจนเงื่อนไขของ
ความสําเร็จ  ระบุจุดที่ควรพัฒนาพรอมทั้งสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะ ) 
 
องคประกอบที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง 

ในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตรที่ 9  ดานความเขาใจและแนวทางปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุมเปาหมายคือ นักศึกษา  ประชาชน และบุคคล  สอดคลองกับ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “Wisdom  for  Society” 
ขอเสนอแนะ 

ขอใหดําเนินการดานการสรางความเขาใจและแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนตัวอยางแกสถาบันการศึกษาอ่ืนในเร่ืองนี้ 
 
องคประกอบที่  2    การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจมหาวิทยาลัย  และสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดเอกลักษณและอัตลักษณของบัณฑิต  และมีการดําเนินการในหลาย
โครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังกลาว 

จุดออน 
1. แมวามหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรใหมที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  แตไมพบวามี

หลักฐานที่แสดงความตองการ / ความจําเปนของการเปดหลักสูตรใหมอยางชัดเจน 
2. การประเมินผลความสําเร็จของแผนการพัฒนาคณาจารยยังไมถูกตองตรงตามแนวคิดของการ

ประเมินผลโครงการ 
3. ในการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยนั้น  มหาวิทยาลัยไดแสดงหลักฐานการวิจัยหลายเร่ืองที่

เปนการวิจัยในเชิงองคความรูในสาขาตางๆ  โดยที่มิไดเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาหรือจัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิหรือผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปน
ขอมูลที่ชัดเจน  แสดงถึงที่มาของโครงสราง / วัตถุประสงคของหลักสูตรใหม  หรือแมแตหลักสูตร
ปรับปรุงก็ตาม   ซึ่งก็ควรแสดงผลการประเมินหลักสูตรเดิมโดยทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 

2. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและสรางความเขาใจที่ถูกตองแกคณาจารยในการประเมินผล
แผนงาน/โครงการตางๆ  โดยที่พบวาเกือบทุกโครงการที่ไดรับการประเมินจะใชคําถามเพื่อการ
ประเมินที่ไมตรงกับวัตถุประสงค / ตัวบงชี้ที่ไดกําหนดไว  ไมวาจะเปนโครงการสัมมนาทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

3. มหาวิทยาลัยควรเสริมสรางโอกาสใหคณาจารยพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่รับผิดชอบ
อยางตอเนื่อง  โดยการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อหาคําตอบวาวิธีการสอน  การใชส่ือการสอน  

ตลอดจนวิธีการจัดการประเมินผลถูกตองเหมาะสมหรือไม  และมหาวิทยาลัยควรจัดเวทีวิจัยเพื่อ

แลกเปล่ียนประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

4. จากผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตพบวา  ตองการใหบัณฑิตมีทักษะดาน

การศึกษาดานภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  ซึ่งแนวทางหน่ึงในการพัฒนานอกเหนือจากกําหนดใหเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนแลว  อาจทําไดโดยการกําหนดใหการสอนรายวิชาเอกเปน

ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  เชน  วิชาสัมมนา  เปนตน 
 
องคประกอบที่  3    กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการจัดบริการส่ิงอํานวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษาที่หลากหลาย และมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง   มี

อาจารยที่ปรึกษาดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความใกลชิดและอบอุน  ทั้งนี้ทุกคณะวิชามีผูชวย

คณบดีฝายกิจการนักศึกษาซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการติดตามและเสนอแนะการจัดบริการในดานตางๆ และ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรมีการนําผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงทุกโครงการ 

 
องคประกอบที่  4    การวจิัย 
จุดแข็ง 

 1. มีระบบกลไก  สงเสริมการวิจัยที่ชัดเจน มีการสนับสนนุการวิจัยอยางตอเนื่อง 

 2. มีงานวิจยัเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนในหลายประเด็น 

จุดออน 

อาจารยในบางคณะยังมีทนุวิจัยนอย 

ขอเสนอแนะ 

ควรสงเสริมใหอาจารยขอทนุวิจัยจากภายนอกมากข้ึน โดยเฉพาะในคณะท่ีไดรับทุนวิจัย

นอย 

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

 
องคประกอบที่  5    การบริการวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีการใหบริการทางวิชาการหลากหลายและมีเครือขายที่เขมแข็งในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ   โดยมีอาจารยที่มีความรูความสามารถในการใหบริการทาง

วิชาการแกชุมชน รวมการเปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ  มหาวิทยาลัยควร

สงเสริมคณาจารยใหมีความรูความสามารถเพิ่มข้ึน และเปดโอกาสรวมถึงใหงบประมาณสนับสนุนเพื่อให

ไปอาจารยและนักศึกษาไดนําความรูที่ไดมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยมากย่ิงข้ึน 
 

จุดออน 

มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามและประเมินผลจัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคมในดาน

การเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนและการวิจัยอยาง

จริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาการวางแผนในครั้งตอไป เพื่อการ

ใชงบประมาณในดานการบริการวิชาแกสังคมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
องคประกอบที่  6    การทาํนุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

มีกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมศิลปะและวัฒนธรรมดานตางๆ 

และมีการเผยแพรตอสาธารณชน 
 

ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณากําหนดหรือสรางมาตรฐานดานมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ

และวัฒนธรรมในกรณีที่มีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ  หรืออาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาชวย

ดําเนินการ 

 
องคประกอบที่  7    การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 

 1. มีระบบการบริหารงานที่ชดัเจน มกีารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน 

 2. มีระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงที่ชัดเจน และมีการดําเนนิงานตามแผน 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

องคประกอบที่  8    การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

 มีการบริหารการเงนิและงบประมาณท่ีเปนระบบและมีการดําเนินงานที่มปีระสิทธภิาพ 

 
องคประกอบที่  9    ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
จุดแข็ง 

 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มกีารนําผลการประเมนิการประกันคุณภาพมาปรับปรุง

การดําเนินงานที่เปนรูปธรรม 

จุดออน 

ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ชัดเจนหรืองานวิจยัดานประกันคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีขอมูล / หลักฐานการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของผูใชบัณฑิต / ผูใชบริการ 

2. ในเกณฑขอ 9  มหาวิทยาลัยอาจทํางานวจิัยดานประกนัคุณภาพเพื่อนํามาใชและเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนนําไปใชประโยชน 

 
องคประกอบที่  10   อัตลกัษณของมหาวิทยาลยัเกริก ภูมิปญญาเพื่อสังคม“Wisdom  for society” 
จุดแข็ง 

  มีการกําหนดตัวบงช้ีที่สอดคลองกับเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และมีการจัดโครงการและ

กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมความรูความสามารถในการแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตบุคคลชุมชนและ

สังคม 

 

มหาวิทยาลัยเกริก 

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตาราง ป 3.  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

       

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
มาตรฐานอดุมศึกษา 

I P O รวม 
ผลการประเมิน หมายเหต ุ

1. มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 
    5.00 5.00 ดีมาก 

  

2. มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา 
          

  

    ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา 
  4.71   4.71 ดีมาก 

  

    ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ

การบริหารการอุดมศึกษา 
4.07 4.67   4.48 ดี 

  

3. มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐาน ความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 

  5.00   5.00 ดีมาก 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทกุ
มาตรฐาน 

4.07 4.72 5.00 4.62 ดีมาก 
  

       

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     
 



ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทําใหบณัฑิตมีคุณภาพและ

เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

1. 

การบริหารงานมีระบบ  ข้ันตอนที่ชัดเจน  โปรงใสตรวจสอบได 2. 
การดูแลนักศึกษามีความใกลชิด อบอุน  สามารถใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการและดาน

อ่ืนๆ แกนักศึกษาเปนอยางดี 

3. 

จุดออน 
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรยังไมครบถวนทุกข้ันตอน 1. 
มหาวิทยาลัยยังไมไดนําผลการประเมนิดานตาง ๆ มาพฒันาดานการจัดการเรียนการ

สอน  การจัดการทางกายภาพ  ดานการบริหารและการพัฒนาคณาจารยรวมทั้งบุคลากร

สายสนบัสนนุ  

2. 

3.  จํานวนคณาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งคณาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกยงัมีนอย 

แผนการพัฒนาบุคลากร/ยังไมเปนไปตามกระบวนการ  PDCA 4. 
สัดสวนงานวิจยัของคณาจารยยังมีจาํนวนนอยและงานวจิัยที่ตีพมิพเผยแพรยังตํ่ากวา

เกณฑ 

5. 

ขอเสนอแนะ 
ควรกําหนดใหคณาจารยนําผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาไปปรับปรุงการ

เรียน การสอนใหเปนรูปธรรม  โดยใหระบุไวในมคอ.3 ใหชัดเจน 

1. 

ควรสงเสริม  กระตุน  และติดตามการทําผลทางวิชาการของคณาจารยใหเพิ่มมากข้ึน  

และควรสนับสนุนดานการลาเพื่อทําผลงานทางวิชาการ  หรือการลาศึกษาตอ 

2. 

ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหชัดเจน  มีการประเมินผลในภาพรวมและนําผลการ

ประเมินไปใชในการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหเปนรูปธรรมและใน

การจัดทาํแผนควรคํานึงถึงกระบวนการ PDCA 

3. 

ควรมีการสังเคราะหงานวิจยัเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติไดโดย

สามารถรวมบทวิเคราะหงานวิจยัและเผยแพรทาง website มหาวทิยาลัย 

4. 
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ตาราง ป 4.  ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

       

คะแนนการประเมินเฉลี่ย มุมมอง 
ดานการบริหารจัดการ I P O รวม 

ผลการประเมิน หมายเหต ุ

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 
  4.67 5.00 4.71 ดีมาก 

  

2.  ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.67   4.70 ดีมาก   

3.  ดานการเงิน 4.17 5.00   4.59 ดีมาก   

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ

นวัตกรรม 
3.55 5.00   4.28 ดี 

  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทกุ
มุมมอง 

4.07 4.72 5.00 4.62 ดีมาก   

       

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     
 



ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

อยางครบถวน 

1. 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงทีช่ัดเจน  และมีการดําเนินงานตาม

แผน 

2. 

 
จุดออน   

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจยัในชั้นเรียนนอย 1. 
จํานวนคณาจารยที่จบการศึกษาปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับนอย 2. 

 
ขอเสนอแนะ 
 

1. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมสนับสนนุใหอาจารยทาํวิจยัในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีการพฒันาคณาจารยในดานการศึกษาตอระดับปริญญา

เอก  และผลิตผลงานทางวิชาการอยางสม่าํเสมอ 
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ตาราง ป 5.  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

       

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

I P O รวม 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจดัการศึกษา 
          

  

   (1)  ดานกายภาพ 5.00     5.00 ดีมาก   

   (2)  ดานวิชาการ 3.55 4.00   3.82 ดี   

   (3)  ดานการเงิน   5.00   5.00 ดีมาก   

   (4)  ดานการบริหารจัดการ   4.83   4.83 ดีมาก   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานท่ี 1 4.04 4.60   4.47 ดี   

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
          

  

   (1)  ดานการผลิตบัณฑิต   5.00 5.00 5.00 ดีมาก   

   (2)  ดานการวิจัย 4.17 5.00   4.72 ดีมาก   

   (3)  ดานการใหบริการทางวชิาการ

แกสังคม 
  4.50   4.50 ดี 

  

   (4)  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
  5.00   5.00 ดีมาก 

  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานท่ี 2 4.17 4.88 5.00 4.82 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทกุ
มาตรฐาน 

4.07 4.72 5.00 4.62 ดีมาก 
  

 



ขอสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตําราเปนหนวยงานกลางในการประสานและ

บริหารงานวิจยัของมหาวทิยาลัย 

1. 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยที่ชัดเจน  มีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหอาจารยทาํงานวิจยัเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน 

2. 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารการเงนิและงบประมาณทีม่ปีระสิทธิภาพ 3. 
มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 4. 

 
จุดออน 

การประชาสัมพันธหลักสูตรตางๆ  ของมหาวทิยาลัยไมกวางขวางและยังไมเปนที่รูจกั 1. 
อาจารยในบางคณะมีการทาํวิจัยนอย 2. 
ขาดการสํารวจความตองการ / ความจาํเปนของการเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร 3. 
ขาดการวิจยัในช้ันเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอน 4. 

ขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควรกระตุนใหคณาจารยทุกคณะทําวิจัยมากข้ึน 1. 
คณะวิชาควรกระตุนใหคณาจารยทําการวิจัยในชั้นเรียนและนาํไปปรับปรุงการเรียนการ

สอน 

2. 

คณะวิชารวมกับศูนยสงเสริมวิจัยและผลิตตํารา  ควรจดัประชุม หรือเวท ี เพื่อให

คณาจารยไดแลกเปล่ียนประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางกนัอยางตอเนื่อง 

 

3. 

 

 มหาวิทยาลัยเกริก 
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

16 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

ภาคผนวก 
• ตารางการตรวจเย่ียม 

อาคาร หนวยงานที่เขาเยีย่มชม 

1. อาคารมังคละพฤกษ  (อาคาร 1) ศาลจําลอง 

2. สํานักหอสมุด 

3. หองนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ 

1. อาคาร มงัคละพฤกษ (อาคาร 3) สํานักกิจการนักศึกษา 

2. โรงยิมเนเซ่ียม 

1. อาคาร ดร.สุวรรณี (อาคาร 5) คณะวิชา 

2. ศูนยการเรียนรูแบบจําลองทางโลจิสติกสและการขนสง 
 

• บันทกึภาคสนาม  ( เชน  รายละเอียดในการสัมภาษณของผูบริหาร   คณาจารย  เจาหนาที่  

นักศึกษา  และศิษยเกา ) 
 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
ผูใชบัณฑิต 

1.  นายวทัญู   มุงหมาย 

2.  นายธวัชชัย   พืชผล   บริษัทเอ็ดดูเคช่ัน ไมนดไลน มัลติมีเดีย จาํกัด 
 
ศิษยเกา 

1. นางสาวจันทรทิรา    พิมพนนท คณะนิติศาสตร 
2. นายอิทธพิล  อัตถาวรวิศาล คณะนิติศาสตร 
3. นายสุรชยั   อยูสุข คณะศิลปศาสตร 

นางสาวณัฐากาญจน  กันเกียว คณะศิลปศาสตร 4. 
5. นายสมชาย   ชายสําอางค คณะนิเทศศาสตร 
6. นางเพยีงกมล    เกิดสมศรี คณะนิเทศศาสตร 
7. นายสุชาติ   ลีละยุทธโยธนิ สาขาวิชา MBA (พิเศษ)  คณะบริหารธุรกิจ 
8. นายพงศพิชญ     วงศโสภณศิริ คณะศิลปศาสตร 
9. นางสาวพรพรรณ   สอนแสง คณะเศรษฐศาสตร 

10. นายทชภณ    เลืองลือ สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 
11. นางสาวศรัญญา  พรมเทพ สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 

นายชญาทิป  วิริยัง เศรษฐศาสตร 12. 
13. นางสาวบุญชิรา   ภูชนะจิต วิทยาลัยส่ือสารการเมือง 

มหาวิทยาลัยเกริก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

ศิษยปจจุบัน 
 

 

1. นางสาวดวงทพิย  หงัใจดี นักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะนิติศาสตร 

2. นางสาววราภรณ   สุวรรณพนาสุข นักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะศิลปศาสตร 

3. นายปยะชาติ   แซอ้ึง นักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะบริหารธรุกิจ 

4. นายเอกรัตน    พฒัช ู นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะบริหารธรุกิจ 

นักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะนิเทศศาสตร 5. นายพีระพล  เทียนมั่น 

6. นายฐากูร      โสมทรัพย นักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะบริหารธรุกิจ 

7. นางสาวพรรณิภา    แกวอําไพ นักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร 

8. นางสาวพัชรินทร   โชคศิริ นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร 

9. นายภูเบศร    แกวประเสริฐ นักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะนิติศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 10. นางสาวพรทพิย    คําแสน นักศึกษาช้ันปที่ 3 

11. นางสาวฐิภัฏชนาตย    รัตนะสัจกุล นักศึกษาช้ันปที่ 4 คณะศิลปศาสตร 

12. นางสาวนงเยาว   เดชครอบ นักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร 

13. นางสาวปภัสสิริ    อ่ิมทมิ นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะศิลปศาสตร 

14. นางสาวกิง่กนก    ไชยประเทศ นักศึกษาช้ันปที่ 3 คณะนิเทศศาสตร 

15. นางสาวศิริพร  เหมือนนรุธ นักศึกษาช้ันปที่ 2 คณะนิเทศศาสตร 

นายวนัชัย   สุขคร นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยส่ือสารการเมือง 16. 
 

 

ขอมูลประกอบและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ 
 

นักศกึษาปจจุบันที่ตัดสินใจมาเรยีนทีน่ี่ 
1. ชอบในสาขาวชิาที่มหาวิทยาลัยจัดสอน 
2. ไดทราบขาวจากการที่มหาวทิยาลัยไปแนะแนวที่โรงเรียน  เว็บไซต  เพื่อน ญาติใกลบาน 

 
จุดแข็ง 

• ดานการเรียนการสอน 
1. อาจารยมีความรู ความสามารถ มีประสบการณสูงและมีความหลากหลาย  
2. อาจารยมีความใกลชิดกับนกัศึกษา ดูแลชวยเหลือนกัศึกษาเปนอยางดี 
3. หลักสูตรหลายหลักสูตร ไดจัดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทาํใหมีประสบการณ ที่สามารถ 

ไปประกอบอาชีพไดเปนอยางดี 

มหาวิทยาลัยเกริก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

4. หลักสูตรตรงกับความตองการของนักศึกษา 
5. มีการเรียนการสอนที่เขมขน มีคุณภาพ อาจารยเสียสละ ทุมเทเวลาใหแกนักศึกษา 
6. นักศึกษาที่จบไปมีความรูความสามารถสูง เปนที่ยอมรับ มีความอดทน ไมเกี่ยงงาน  

รับผิดชอบ 

 

• ดานการใหบริการและกิจกรรมนักศกึษา 
 1. หองสมุด มกีารใหบริการที่ดี มีส่ือการเรียนรูทีห่ลากหลาย 
 2. เจาหนาที่ทีใ่หบริการสวนใหญ มีจิตบริการดี 
 3. รุนพี่รุนนอง มีการชวยเหลือดูแลกันเปนอยางดี 
 4. มีสวัสดิการหอพัก และรถบัสบริการรับสง ทําใหนกัศึกษามีความสะดวก และชวยลดคาใชจาย

ไดมาก 
 5. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ใหมีความสวยงามมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. หลักสูตร ควรมีชั่วโมงการปฏิบัติมากข้ึน 
2. สาขาบางสาขาควรประชาสัมพันธใหมาก เชน  นิติศาสตร คนภายนอกไมทราบวามีคณะนี้ใน

มหาวิทยาลัย  
3. เว็บไซตมหาวทิยาลัยควรปรับปรุงใหทนัสมัยและเขาถงึงาย 
4. การเสนอผลงานของปริญญาเอกควรประชาสัมพนัธใหมากข้ึน 
5. นักศึกษาปริญญาเอก อยากใหหองสมุดมหีนงัสือที่เกี่ยวของมากกวานี ้

6. ควรจัดทํา Dummy company สําหรับใหนกัศึกษาฝกประสบการณจริง 
7. เจาหนาที่ในบางหนวยงานของสํานักกิจการนักศึกษาใหบริการไมดีเทาที่ควร 

 
ขอควรปรับปรุง 

1. อยากใหมีคอมพิวเตอรที่มปีระสิทธิภาพมากกวานี ้
2. อยากใหโรงยิมเนเซีย่มมีเคร่ืองปรับอากาศ  
3. ควรมีการลงทะเบียนทางอินเตอรเน็ท แตถาไมสามารถทาํไดในชวงเวลานี ้ควรจัดเวลา

ลงทะเบียนใหเหมาะสม เพราะนกัศึกษาสวนใหญอยูตางจังหวัด 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( มหาวิทยาลัย ) 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกริก 
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