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1. ขอมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกริก ไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่อาคาร ก. ถนนราชดําเนินกลาง
เมื่อป พ.ศ. 2495 โดยอาจารย ดร. เกริก มังคละพฤกษ (พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521) เมื่อมีการ
ประกาศใชพระราชบั ญญั ติ การจั ด ตั้งมหาวิ ทยาลั ย เอกชนในป พ.ศ. 2512 ผูบ ริ ห ารโรงเรี ย นเกริ ก
วิทยาลัยจึงขอจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนขึ้นใชชื่อใหมวา “วิทยาลัยเกริก“ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2513 เปดดําเนินการสอนหลักสูตรตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดย
ไดมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรใหมๆ อยางตอเนื่อง และในป พ.ศ. 2538 ไดรับอนุญาต
ใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัย”
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
และผลลัพธ
2.1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยดูแล เอาใจใส ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด สรางความ
อบอุนและความผูกพันแกนักศึกษา อาจารย และศิษยเกา
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีเครือขายจากสถาบันอื่นมาเขารวมอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยที่เนนพัฒนาชุมชน มีเครือขายในการวิจัยรวมกับชุมชนใน 4
เขต ไดแก เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตดอนเมือง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพดานการวิจัยสูง โดยเฉพาะวิจัยดานชุมชน จึง
ทําใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานดานการวิจัยของรัฐ เชน สกว. วช. อยางตอเนื่อง
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการแกโรงเรียนที่
อยูในชุมชน จึงทําใหมีโรงเรียนเขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้นในปการศึกษา 2559 จาก 1 โรงเรียนเปน
10 โรงเรียน
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเครือขายจากสถาบันอื่นมาเขา
รวมอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
มีระบบการกํากับคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพทําใหทุกหลักสูตรผานเกณฑกํากับ
มาตรฐาน
2.2 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมีความรัก ความผูกพันตอมหาวิทยาลัย มีความเอื้ออาทรและ
ชวยเหลือเกื้อกูล มีการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ การพัฒนาตนเองโดยมีการทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง มีสํานักหอสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ และมี
ตําราและวารสารตางๆที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร มีการเปดสอนหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาค
สมทบ ทั้งวันเสารและอาทิตย หรือวันอาทิตยเพียงวันเดียว เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูที่ทํางานแลว
และตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
2.3 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ มี
การตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณทั้งจากภายในและภายนอก มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
อาจารยและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง กอใหเกิดการพัฒนาตนเอง
2.4 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการจัดการศึกษา มีการสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยและ
สรางเครือขายการวิจัยรวมกับองคกรภายนอก สามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการใหบริการทางวิชาการแกสังคม สามารถผลิตบัณฑิตไดอย างมี
คุณภาพตามคุณลักษณะและจุดเนนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
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2.5 จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยที่เนนพัฒนาชุมชน มีเครือขายในการวิจัยรวมกับชุมชนใน 4
เขต ไดแก เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตดอนเมือง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพดานการวิจัยสูง โดยเฉพาะวิจัยดานชุมชน จึง
ทําใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานดานการวิจัยของรัฐ เชน สกว. วช. อยางตอเนื่อง
3. อาจารยดูแล เอาใจใส ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด สรางความ
อบอุนและความผูกพันแกนักศึกษา อาจารย และศิษยเกา
4. มีระบบการกํากับคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพทําใหทุกหลักสูตรผานเกณฑ
กํากับมาตรฐาน
2.6 แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กระตุนและสงเสริมใหอาจารยมีการผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นและกระจายไปทุกคณะ
2. ควรนําจุดเดนของงานวิจัยชุมชนมาจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ ภูมิปญญาเพื่อสังคม
2.7 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแกไข
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
2. ควรเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของงานวิจัยเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงอยาง
สะดวกและรวดเร็ว
3. ขอเสนอแนะ
1. ควรกํากับดูแลคณะที่มีผลการประเมินระดับพอใชไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
2. ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให
เปนไปตามอัตลักษณของนักศึกษาและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
3. ควรพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เช น ระบบ
คอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต WiFi ใหมีความทันสมัย ควรมีหองปฏิบัติการของสาขาวิชา
4. ควรพัฒนาทางดานภาษาตางประเทศควบคูไปกับเทคโนโลยีใหมีความกาวหนามาก
ขึ้น
5. ควรมีการประชาสัมพันธใน website
ของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยมีคณะนิเทศศาสตรอาจจะนําเสนอเปนละคร เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธเปนจุดขาย
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล หวังสถิตยวงษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร ตันติสันติสม
รองศาสตราจารย ดร. วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ
ผูชวยศาสตราจารย ดวงทิพย จันทรอวม
ผูชวยศาสตราจารย ชเนตตี พิพัฒนางกูร
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ประธานกรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

มหาวิทยาลัยเกริก
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( จุดเนน , สัณฐานโดยยอ )

ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)
มหาวิทยาลัยเกริก ไดเปดดําเนินการขึ้นเปนครั้งแรกที่อาคาร ก. ถนนราชดําเนิน เมื่อ
ป พ.ศ. 2495 โดยอาจารย ดร.เกริ ก มั งคละพฤกษ (พ.ศ. 2458 – พ.ศ. 2521) ซึ่ งเป น นั ก
การศึกษาผูมีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ในป พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตใหจัด
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตามพระราชบั ญญั ติ การจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน เมื่ อ วั น ที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2513 นั บ เป น วิ ท ยาลั ย เอกชนรุ น แรกของประเทศไทย และได รั บ อนุ ญ าตจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปการศึกษา 2527 โดยมุงเนนการศึกษาดาน
สังคมศาสตรประยุกต
วิทยาลัยเกริกไดรับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย”
เปน “สถาบัน” มีชื่อวา สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยมี
ความมุงมั่นที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพใหกาวหนา เพื่อตอบสนองความตองการใหมๆ ของสังคม ใน
สวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ไดรับอนุญาต
จากทบวงมหาวิทยาลัยใหปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2538
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ปรัชญามหาวิทยาลัยเกริก
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
“ ความรูทําใหองอาจ ”
อัตลักษณมหาวิทยาลัยเกริก
ภูมิปญญาเพื่อสังคม (Wisdom for Society)
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรของตน รวมทั้งมีจิตใจที่พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อส งเสริมคณาจารยของมหาวิ ทยาลัยใหความสนใจในการทําวิ จัย ผลิ ตเอกสาร
ประกอบการสอนและตําราที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอการเรียนการสอน และเพิ่มพูนองคความรูแก
สังคม
3. เพื่อใหมีการบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม
4. เพื่อสงเสริม ฟนฟู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
5. เพื่อการปรับปรุงกายภาพของมหาวิทยาลัยใหสวยงาม รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่
และอุปกรณการศึกษาใหทันสมัย สามารถใชประโยชนเพื่อรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษา
ไดมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารที่มี
การกระจายอํานาจและความโปรงใส อีกทั้งเพื่อเสริมสรางพัฒนาคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให
มีความรูความสามารถ
7. เพื่ อ สร า งกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานการจัดการการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ÇÔ¸Õ»ÃÐàÁÔ¹

1. การวางแผนและการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม
คณะผูต รวจประเมิ นคุ ณภาพไดป ระชุ มร วมกั นเพื่อกํ าหนดขั้นตอนการตรวจประเมิ น
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยดังนี้

มหาวิทยาลัยเกริก 2
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
เวลา
กิจกรรม
09.00 น. – 09.30 น.  พบผูประสานงานของมหาวิทยาลัย
 พบคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและแนะนําคณะผูประเมิน
 อธิการบดีแนะนําผูบริหารมหาวิทยาลัย
 ประธานชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ
 นําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา
2558
09.30 น. – 11.00 น.  ศึกษารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบขอมูล
11.00 น. – 12.00 น.  สนทนา / สัมภาษณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
( อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีแตละฝาย )
12.00 น.– 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผูรับผิดชอบ
คณะผูประเมิน
ผูบริหาร
คณาจารย
มหาวิทยาลัยเกริก

คณะผูประเมิน
คณะผูประเมินและ
ผูที่เกี่ยวของ
ฝายบริหารงานทั่วไป

13.00 น. – 14.30 น.  สนทนา / สัมภาษณศิษยเกาศิษยและศิษยปจจุบัน
14.30 น. – 15.30 น 
15.30 น. – 16.30 น. 
16.30 น. – 17.30 น. 


17.30 น. เปนตนไป





คณะผูประเมินและ
ผูที่เกี่ยวของ
คณะผูประเมินและ
เยี่ยมชมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ผูที่เกี่ยวของ
คณะผูประเมิน
คณะผูประเมินประชุมสรุปผล
ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา คณะผูประเมิน /
ผูบริหาร/คณาจารย
รับฟงขอโตแยง รับขอมูล / ขอเสนอเพิ่มเติมของ
มหาวิทยาลัยและผู
มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวของ
ผูประเมินกลาวสรุป
ผูบริหารมหาวิทยาลัยกลาวขอบคุณ
คณะผูประเมิน
คณะผูประเมินจัดทํารายงานตามแบบสกอ.

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

มหาวิทยาลัยเกริก 3
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม ( ศึกษาเอกสาร / เยี่ยมชมสภาพจริง /
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย )
คณะกรรมการประเมินไดทําการศึกษาและไดสัมภาษณพูดคุยกับคณะผูบริหารระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย และไดมีการสัมภาษณพูดคุยกับคณาจารยและเจาหนาที่เกี่ยวของกับการทํางานตาม
ตัวบงชี้ นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
1. คณะกรรมการไดประชุมรวมกันเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
2. ประเมินจุดออนจุดแข็งพรอมเสนอแนวทางแกไข
3. ผู ป ระเมิ น รายงานผลการตรวจเยี่ ย มการประเมิ น โดยวาจาแก ค ณะผู บ ริ ห าร
คณาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเองและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ
2. สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และศิษยเกา
3. ประชุมรวมกันเพื่อประเมินความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÒÂµÑÇº§ªÕé (ÃÒÂ§Ò¹µÒÁµÒÃÒ§·Õè ».1–».2)

มหาวิทยาลัยเกริก 4
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ตัวบงชี้ที่ 1.2
ตัวบงชี้ที่ 1.3
ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้ที่ 1.5

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ตัวตั้ง
ผลลัพธ
ตัวหาร
3.01 78.27
3.26
24
35%
39
32.50%
120
35%
36
30.00%
120
6
6
6
6

บรรลุ
เปาหมาย

หมายเหตุ

คะแนน
(เหตุผลของการประเมิน
ประเมิน ที่ตางจากที่ระบุใน SAR)



3.26








4.06
2.50
5
5



ตัวบงชี้ที่ 2.1

6

ตัวบงชี้ที่ 2.2

4

ตัวบงชี้ที่ 2.3

3.51

ตัวบงชี้ที่ 3.1

6

14.55
5
25.00
5

5



4

2.91






2.91



5

5.00
6

ขาดเกณฑขอ 6

5.00



ตัวบงชี้ที่ 4.1

6

6



5



ตัวบงชี้ที่ 5.1
ตัวบงชี้ที่ 5.2

7
3.51

ตัวบงชี้ที่ 5.3

6

19.12
5

7
3.82
6






5
3.82
5

มหาวิทยาลัยเกริก 5
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
จํานวน คะแนนการประเมิน คะแนน
ตัวบงชี้ I
P
O เฉลี่ย
1. การผลิตบัณฑิต
6
3.28 5.00 3.26 3.96
2. การวิจัย
3
2.91 4.00 5.00 3.97
3. การบริการวิชาการ
1
5.00
5.00
1
5.00
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
5. การบริหารจัดการ
2
5.00 3.82 4.61
รวม 13
3
7
3
ผลการประเมิน
3.16 4.86 4.03 4.27
องคประกอบ

ผลการประเมิน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

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

มหาวิทยาลัยเกริก 6
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบและมาตรฐาน ( ระบุจุดเดน
วิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือนวัตกรรมที่สรางขึ้น ตลอดจนเงื่อนไขของ
ความสําเร็จ ระบุจุดที่ควรพัฒนาพรอมทั้งสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะ )
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1. อาจารยดูแล เอาใจใส ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด สรางความ
อบอุนและความผูกพันแกนักศึกษา อาจารย และศิษยเกา
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีเครือขายจากสถาบันอื่นมาเขารวมอยางตอเนื่อง
แนวทางเสริม
ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อใหสามารถ
ประเมินความสําเร็จของแผนไดชัดเจนยิ่งขึ้น

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยที่เนนพัฒนาชุมชน มีเครือขายในการวิจัยรวมกับชุมชนใน 4
เขต ไดแก เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตดอนเมือง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพดานการวิจัยสูง โดยเฉพาะวิจัยดานชุมชน จึง
ทําใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานดานการวิจัยของรัฐ เชน สกว. วช. อยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของงานวิจัยเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงอยางสะดวก
และรวดเร็ว

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการแกโรงเรียนที่
อยูในชุมชน จึงทําใหมีโรงเรียนเขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้นในปการศึกษา 2559 จาก 1 โรงเรียนเปน
10 โรงเรียน
มหาวิทยาลัยเกริก 7
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
มหาวิทยาลัยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเครือขายจากสถาบันอื่นมาเขา
รวมอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
มีระบบการกํากับคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพทําใหทุกหลักสูตรผานเกณฑกํากับ
มาตรฐาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรกํากับดูแลคณะที่มีผลการประเมินระดับพอใชไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
2. ควรจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให
เปนไปตามอัตลักษณของนักศึกษาและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

ขอสรุปในภาพรวม
จุดเดน
1. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยที่เนนพัฒนาชุมชน มีเครือขายในการวิจัยรวมกับชุมชนใน 4
เขต ไดแก เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตดอนเมือง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพดานการวิจัยสูง โดยเฉพาะวิจัยดานชุมชน จึง
ทําใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานดานการวิจัยของรัฐ เชน สกว. วช. อยางตอเนื่อง
3. อาจารยดูแล เอาใจใส ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด สรางความ
อบอุนและความผูกพันแกนักศึกษา อาจารย และศิษยเกา
4. มีระบบการกํากับคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพทําใหทุกหลักสูตรผานเกณฑ
กํากับมาตรฐาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. กระตุนและสงเสริมใหอาจารยมีการผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นและกระจายไปทุกคณะ
2. ควรนําจุดเดนของงานวิจัยชุมชนมาจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสะทอนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ ภูมิปญญาเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยเกริก 8
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
2. ควรเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของงานวิจัยเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงอยาง
สะดวกและรวดเร็ว

ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. อาจารยดูแล เอาใจใส ในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด สรางความ
อบอุนและความผูกพันแกนักศึกษา อาจารย และศิษยเกา
2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีเครือขายจากสถาบันอื่นมาเขารวมอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
1. มหาวิทยาลัยมีการวิจัยที่เนนพัฒนาชุมชน มีเครือขายในการวิจัยรวมกับชุมชนใน 4
เขต ไดแก เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม และเขตดอนเมือง
2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพดานการวิจัยสูง โดยเฉพาะวิจัยดานชุมชน จึง
ทําใหไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานดานการวิจัยของรัฐ เชน สกว. วช. อยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ตอบสนองความตองการแกโรงเรียนที่
อยูในชุมชน จึงทําใหมีโรงเรียนเขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้นในปการศึกษา 2559 จาก 1 โรงเรียนเปน
10 โรงเรียน
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเครือขายจากสถาบันอื่นมาเขา
รวมอยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
มีระบบการกํากับคุณภาพหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพทําใหทุกหลักสูตรผานเกณฑกํากับ
มาตรฐาน
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ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรมีความรัก ความผูกพันตอมหาวิทยาลัย มีความเอื้ออาทรและ
ชวยเหลือเกื้อกูล มีการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ การพัฒนาตนเองโดยมีการทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่อง มีสํานักหอสมุดซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ และมี
ตําราและวารสารตางๆที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร มีการเปดสอนหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาค
สมทบ ทั้งวันเสารและอาทิตย หรือวันอาทิตยเพียงวันเดียว เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูที่ทํางานแลว
และตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ มี
การตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณทั้งจากภายในและภายนอก มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
อาจารยและสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง กอใหเกิดการพัฒนาตนเอง

ขอสรุปตามมุมมองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมีความพรอมในการจัดการศึกษา มีการสงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยและ
สรางเครือขายการวิจัยรวมกับองคกรภายนอก สามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการใหบริการทางวิชาการแกสังคม สามารถผลิตบัณฑิตได อยางมี
คุณภาพตามคุณลักษณะและจุดเนนและสอดคลองกับความตองการของสังคม
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 บันทึกภาคสนาม ( เชน รายละเอียดในการสัมภาษณของอาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา และศิษยเกา )

ผลการสัมภาษณ ศิษยเกา
 ศิษยเกานําความรูที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก สามารถนําความรูไปใชประโยชน
ได นํ าความรู จ ากการเรี ย นไปใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น และในการทํ า งาน เช น จบคณะ
นิติศาสตรสามารถนําความรูไปใชในสังคมปจจุบัน โดยใหคําปรึกษากับบุคคลทั่วไป และชวยดูสํานวน
ของคดี ทุกวิชาสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางาน โดยมีการจัดระบบ วิธีคิด และรูปแบบการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงกรอบแนวคิด ทฤษฎีสู
การปฏิบัติ และนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาองคกร เปนประโยชนกับการทํางาน และสามารถ
นํามาถายทอดความรูใหกับเพื่อนรวมงาน
 สิ่งที่ศิษยเกาประทับใจในมหาวิทยาลัยเกริก
1. อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอนใหคําแนะนําในการเรียนการสอนสอดคลองกับ
ทุกวิชาตลอดระยะเวลาที่เรียนที่มหาวิทยาลัย
2. อาจารยดูแลเอาใจใสใหความรู และความอบอุนเหมือนครอบครัว
3. การเขาพบอาจารยประจํา นักศึกษาสามารถเขาพบไดที่คณะวิชาตลอดเวลา เมื่อมี
ปญหาเรื่องการเรียน หรือมีคําถามสามารถสอบถามอาจารยได โดยตรง ซึ่งอาจารยมีความใกลชิดและ
ปรับตัวเขาหานักศึกษา
4. การดูแลนักศึกษาเปนไปดวยความเสมอภาค ไมมีการแบงแยกวารวยหรือจน และ
ดูแลดวยความอบอุนอยางเครือญาติ
5. การจัดเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก มีแนวการสอนเหมือน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมุงเนนการเปนผูพิพากษาและอัยการ แตกตางจากมหาวิทยาลัยบางแหงที่
มุงเนนการเปนนักวิชาการ
6. อาจารยของมหาวิทยาลัยมีองคความรูทางวิชาการสามารถถายทอดใหนักศึกษามี
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาไดเปนอยางดี
7. เจาหน าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาใจใส คอยสอบถาม และใหกําลั งใจแก
นักศึกษา
8. คณาจารยพิเศษที่มาสอนในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง
เชน ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค ดร.สมเกียรติ ออนวิมล และ รองศาสตราจารยสุขุม นวล
สกุล เปนตน ทําใหไดรับความรูเปนอยางมาก
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9. การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ และดุ ษ ฎี นิ พ นธ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อาจารย เ อาใจใส ใ ห
คํ าปรึ กษา และมี ค วามละเอี ย ดในการตรวจงานวิ ท ยานิ พ นธ และดุ ษฎี นิ พนธ ให ความสํ า คั ญกั บ
บทลงโทษของการลอกเลียนงาน
10. ความรูทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยให สามารถนําไปสอบแขงขันได
 การมีสวนรวมของศิษยเกาในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1. ศิษยเกาไดเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เชน การประชุมเกริกวิชาการ กิจกรรม
ทางดานการกุศล
2. การมีสวนรวมและชวยเหลือในการเปนวิทยากรพิเศษ พิธีกร หรือเปนอาจารย
พิเศษ เพื่อถายทอดความรูและประสบการณใหศิษยปจจุบันใหสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
อยางแทจริง

ขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณศิษยเกา
1. ในอดีตมหาวิทยาลัยเกริกเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แตปจจุบันแตกตางจากอดีต
อยากใหมหาวิทยาลัยเกริกพัฒนาใหมชี ื่อเสียงเหมือนอดีต
2. ตองการใหมหาวิทยาลัยเกริกพัฒนาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน ระบบคอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต WiFi ใหมีความทันสมัย รวดเร็ว
3. มหาวิ ท ยาลั ย ควรพั ฒ นาทางด า นภาษาต า งประเทศควบคู ไ ปกั บ เทคโนโลยี ใ ห มี
ความกาวหนามากขึ้น
4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพมา
ทํางาน
5. ควรมีหองปฏิบัติการที่ใหนักศึกษาตามความจําเปนของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา

ผลจาการสัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน
 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขาไปเปนสมาชิกชมรมตางๆ
1. ชมรมอี ส าน สหพั น ธ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาอี ส าน แห ง ประเทศไทย(สนอท.) มี ก าร
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีสานรวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขาย เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อ
ปที่แลวทางชมรมมีการจัดกิจกรรมพาแลง มีการรวมงานพบปะสังสรรคกับคนตางถิ่น ทําใหไดเรียนรู
ถึงความแตกต างทางวั ฒนธรรมของแต ละภาค และหลัง จากนั้ นมี การประเมิน โครงการ เพราะว า
ผูเขารวมงานในแตละปมีความแตกตางกัน
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2. ชมรมจิ ต อาสามหาวิ ทยาลั ยเกริก จั ด ทํ าโครงการต างๆ ที่ ตางจังหวัด และพื้ น ที่
ทุรกันดาร โดยปที่แลวไดนําอุปกรณทางดานการเรียน อุปกรณกีฬา หรือหนังสือที่ไมไดใชแลวไป
บริจาคที่โรงเรียนบานมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อใหนองๆมีรอยยิ้มและมีคุณภาพ
ดีขึ้น
3. ชมรมถายภาพของคณะนิเทศศาสตร ไดมีการลงพื้นที่ไปถายรูป โดยไดนําภาพที่
ถายมาทําโปสการดและปกหนังสือ เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน
4. ชมรมกี ฬ า จั ด กิ จ กรรมสอนทั ก ษะในการเล น กี ฬ าสอนฟุ ต บอลให เ ด็ ก ระดั บ
ประถมศึ ก ษา ณ โรงเรี ย นวั ด ป ญ จทายิ ก าวาส จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เพื่ อ ถ า ยทอดความรู และ
ประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล และมอบอุปกรณกีฬา เพื่อสรางเแรงบันดาลในการเลนกีฬา
ฟุตบอล ออกกําลังกาย หางไกลยาเสพติด
 นักศึกษาไดรับการบริการอะไรจากมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีการใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษา เชน ทุน กยศ. ทุน กรอ. โดยไดให
โอกาสใหกับนักศึกษาหลายคนที่ไมมีทุน หรือมีทุนการศึกษานอยไดเขามาศึกษาเลาเรียน
2. มีสวัสดิการดานประกันสังคมตางๆ เชน การรักษาพยาบาล
3. มหาวิทยาลัยเกริกมีการใหบริการหอพักนักศึกษา
4. มีบริการดานหนังสือ มหาวิทยาลัยมีการแจกหนังสือ โดยไมตองเสียคาใชจาย
5. มีการบริการใหใชคอมพิวเตอร
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงดานการ
ใหบริการนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยมีการแจกแบบประเมินทุกป เชน หอพักนักศึกษามีการเมิน
ทุกปวานักศึกษาตองการอะไร และสิ่งที่ตองปรับปรุงมีอะไรบาง ซึ่งระยะเวลาของการประเมินคือชวง
ตนเทอม 2
 ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกริก
1. องคความรูที่มหาวิทยาลัยใหสามารถนําไปใชแขงขันกับบุคคลภายนอกไดอยางมี
คุณภาพ มหาวิทยาลัยสอนใหคนทํางานเปนเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
2. มหาวิทยาลัยเกริกเปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็กแตสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพได
อยางสมบูรณ
3. มหาวิทยาลัยสอนใหมีความรู และทุกสาขาวิชาสอนใหนักศึกษามีทั้งความรูควบคู
กับคุณธรรม มีจิตใจดี จิตอาสา และสอนเรื่องการใชชีวิตในสังคม การวางตัว การปฏิบัติตัวในสังคม
และสอนใหเขมแข็ง กลาเผชิญกับปญหา มหาวิทยาลัยเกริกเปนเหมือนกระดาษทรายที่คอยลับคม ถา
จบการศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยแลวจะสามารถดํารงชีพในสังคมไดอยางดีและภาคภูมิใจ
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( สถาบัน )

4. อาจารยทุกคนนักศึกษาสามารถเขาไปปรึกษาไดทุกคน ไมจําเปนตองเปนอาจารยที่
ปรึกษา และในบางครั้งอาจารยเสียสละเวลาสวนตัวมาสอน ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาใหแก
นักศึกษาซึ่งหาไดยากมาก

ขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน
ตองการใหมหาวิทยาลัยมีสวนรวมกับภายนอกมากกวานี้ โดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อจะทําใหนักศึกษามีประสบการณเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักศึกษาไดเขาไปมีสวนรวมใน
การประชุมทางวิชาการอาเซียนศึกษากับสํานักนายกรัฐมนตรี ทําใหทราบถึงประสบการณเรียนรูนอก
หองเรียนไดเพิ่มขึน้

ผลการสัมภาษณผูบริหาร
 ทิศทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกริก
1. ผูบริหารไมมีนโยบายในการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากตองใชเงินลงทุน
จํานวนมาก และโครงสรางของประชากรชวงวัยนี้นอยลงจึงมุงเนนการอยูอยางเล็กๆและเขมแข็ง
2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และพัฒนา
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีอยู เชน หลักสูตรโลจิสติกส หลักสูตรบัญชี หลักสูตรสาธารณสุข ใหมี
ความเขมแข็งและสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. มหาวิทยาลัยไมมีนโยบายที่จะพัฒนาเปนหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจากศักยภาพของ
นั กศึ กษาส ว นใหญ เ ป น เด็ กต างจั งหวั ด นิ ย ามความเป น สากลของมหาวิ ทยาลั ย จึ งสอดแทรกอยู ใ น
หลักสูตร เพื่อใหนักศึกษามีกระบวนการเรียนรู ความเปนสากล ตามความตองการของ AEC ซึ่งใน
แงมุมมหาวิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองมีความรูเทาทันในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยจากการสัมภาษณผูบริหาร
1. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธใน website ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยมีคณะนิเทศศาสตรอาจจะนําเสนอเปนละคร เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธเปนจุดขาย
2. มหาวิทยาลัยควรจั ดทําแผนกลุ ทธ ควบคูไปกับแผนกลยุทธ ทางการเงิน และเมื่ อ
สิ้นสุดแผนกลยุทธจะตองมีการประเมินวาบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจหรือไม เชน วิสัยทัศนของ
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก จะพั ฒ นาองค ค วามรู เ ดิ ม เสริ ม สร า งองค ค วามรู ใ หม ด า น
สังคมศาสตรและดานการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในระยะเวลา 5 ป องคความรูใหมที่มหาวิทยาลัยไดมี
อะไรบาง และใชงบประมาณเทาไร ตองสรุปออกมาจะเปนไปตามตัวบงชี้
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