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วันท่ีรายงาน 

26  มิถุนายน  2556   



รายนามคณะผูประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต   คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค 

วันพุธที่  26  มิถุนายน  2556 

 

คณะผูประเมินคุณภาพไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังตอไปนี้ 

1. การยืนยันผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

2. การใหความเห็นตอจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  ขอเสนอแนะ  นวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดี 

3. การตรวจสอบความถูกตองขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงหนาท่ีในคณะผูประเมิน ลายมือช่ือ 

1. รองศาสตราจารย ดร.จําลอง  โพธิ์บุญ ประธานกรรมการ ____________________ 

2. ผศ.ชนะใจ  เดชวิทยาพร กรรมการ ____________________ 

3. อาจารยปณรสี  สูศิริรัตน กรรมการ ____________________ 

4. อาจารยวิญู  นิรนาทล้ําพงศ กรรมการและเลขานุการ ____________________ 

   

 

  

รายงานผลการประเมินคุณภาพ คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค   

ปการศึกษา 2555  1                            



บทนํา 
 สรุปขอมูลเบ้ืองตน  

 คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค กอตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2518 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตร “นิติศาสตรบัณฑิต” หลักสูตร 4 ป โดยทางคณะฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาการเรียนการสอน จึงไดปรับหลักสูตร “นิติศาสตรบัณฑิต” ใหมีความทันสมัยมาโดยตลอด หลักสูตร 

“นิติศาสตรบัณฑิต” ฉบับลาสุดของคณะฯ ไดปรับปรุงใหเปนไปตามหลักเกณฑ TQF เพ่ือใหมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายตางๆ และมีผลเริ่มบังคับใชในปการศึกษา 2555  

ในปการศึกษา 2531 คณะฯ ไดรับการอนุมัติให เปดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร “นิติศาสตร

มหาบัณฑิต” และเปดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตร “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ในปการศึกษา 2547 

นอกจากนี้คณะฯ ไดเล็งเห็นถึงการสนองตอบตอความตองการของผูท่ีจะประสงคศึกษาวิชากฎหมายเพ่ิมเติม 

เปนปริญญาใบท่ีสอง จึงไดเปดการเรียนการสอนในโครงการ “หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคบัณฑิต” โดยใช

เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 2 ปครึ่ง โดยเริ่มในปการศึกษา 2548 

ในปการศึกษา 2529 คณะฯ ไดจัดตั้ง “สํานักชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย” ข้ึน เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ซ่ึงเปนพันธกิจหนึ่งของคณะฯ โดยทําหนาท่ีให

คําปรึกษาชั้นตนและแนะนําขอกฎหมายในคดีตางๆ แกประชาชนท่ัวไป 

ในปการศึกษา 2552 คณะฯ ไดรับอนุญาตจากมูลนิธิปรีดี พนมยงค ใหใชชื่อ “ปรีดี พนมยงค” 

ประกอบชื่อของคณะ เปน “คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค” เพ่ือเปนการรําลึกถึงความสัมพันธอันดีระหวาง

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี พนมยงค กับทาน ดร.ไสว สุทธิพิทักษ อธิการบดีคนแรกผูกอตั้งมหาวิทยาลัย และคณบดี

คนแรกของคณะนิติศาสตร 

 ปจจุบันคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 879 คน ระดับปริญญาโท 1,522 

คน และระดับปริญญาเอก 26 คน มีบุคลากรประจําคณะ จํานวนท้ังหมด 35 คน เปนอาจารยประจําจํานวน 26 

คน และเจาหนาท่ีสายสนับสนุน 9 คน 

คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามพันธกิจของสถานศึกษา โดยได

กําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน ไวดังนี้ 

ปรัชญา  “ นักกฎหมายตองรับผิดชอบตอสังคม ” 

  ปณิธาน  “ นักกฎหมายตองถึงพรอมดวยคุณธรรม และความรู ” 

 วิสัยทัศน “ บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานไดจริง ” 
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วิธีการประเมิน 
การวางแผนและการประเมิน 

คณะกรรมการผูประเมินทําการศึกษารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรฯ และทําการตรวจสอบ

ขอมูลอางอิงตามองคประกอบตางๆ พรอมสัมภาษณผูอํานวยการหลักสูตรฯ จากนั้นจึงพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพ 
 

วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล 

 มีการสอบทานขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก เอกสาร และสัมภาษณผูบริหารของหลักสูตรฯ  
 

ตารางการตรวจเย่ียม 

คณะกรรมการผูประเมินวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ ตามกําหนดการประเมิน 

ดังนี้ 

วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2556 

เวลา รายการ สถานท่ี 

09.00-10.30 น. คณะกรรมการผูประเมินประชุมวางแผนการตรวจประเมิน หองประชุมคณะฯ  

อาคาร 3 ช้ัน 8 

10.30-11.00 น. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารคณะฯ 

o ประธานกรรมการช้ีแจงวัตถุประสงคและกระบวนการการประเมิน

คุณภาพภายในฯ 

o คณบดีกลาวตอนรบัและนําเสนอผลการดาํเนินงาน 

o สัมภาษณและซักถามผูบรหิารคณะ 

หองประชุมใหญ 

อาคาร 3 ช้ัน 8 

 

11.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมภาษณตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ศิษยเกา 

และนักศึกษาปจจุบัน พรอมท้ังสัมภาษณอาจารยผูทําวิจัย, อาจารยผูไดรับรอง

คุณภาพการสอน และอาจารย 

หองประชุมคณะฯ 

อาคาร 3 ช้ัน 8 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น. คณะกรรมการผูประเมินตรวจหลักฐานเอกสารเพ่ิมเติม และประชุมสรุปผล หองประชุมคณะฯ 

อาคาร 3 ช้ัน 8 

17.00-17.45 น. บุคลากรท้ังหมดของคณะฯ รับฟงขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการผูตรวจ

ประเมิน และตอบขอซักถาม 

หองประชุมคณะฯ 

อาคาร 3 ช้ัน 8 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ นวัตกรรม แนวปฏิบัติทีด่ี   
 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. การพิจารณาผลการดําเนินงานตัวบงชี้ของแผนกล

ยุทธของคณะ กรรมการประจําคณะยังไมไดพิจารณา

ผลตามตัวบงชี้แตละตัวโดยละเอียด 

1. คณะกรรมการประจําคณะควรพิจารณาผลตามตัว

บงชี้โดยละเอียด เพ่ือนําไปสูการพัฒนาในประเด็นท่ียัง

เปนปญหา 

 

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. รายงานผลการดําเนินการรายวิชา 

 

2. การประเมินความสําเร็จของแผนบริหารและการ

พัฒนาบุคลากรยังไมชัดเจน  

3. ยังขาดงานวิจัยในชั้นเรียน 

1. หลักสูตรควรใหอาจารยสงแบบฟอรมรายงานการ

ดําเนินการรายวิชาครบทุกรายวิชา 

2. ควรกําหนดตัวบงชี้ เพ่ือประเมินแผนบริหารและ

การพัฒนาบุคลากร 

3. ควรจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา

มาจากการวิจัย และนํามาเผยแพรใหทราบในคณะใน

ลักษณะการจัดการความรู (KM) 

 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดแนวทางการบูรณาการงานวิจัยกับการ

เรียนการสอน เพ่ือใหมีการนํางานวิจัยไปใชประโยชน

ไดมากข้ึน 

1. กําหนดเปนนโยบายในการบูรณาการงานวิจัยกับ

การเรียนการสอน 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมีสํานักงานชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ท่ีรับผิดชอบงานอยางชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะของโครงการ

บริการวิชาการแกสังคม 

1. ควรใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมใหมากข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะ 

 

1. แยกบทบาทหนาท่ีระหวาง กรรมการวางแผนและ

พัฒนาคณะ และกรรมการประจําคณะ ใหชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. การเขียนรายงาน SAR ยังไมชัดเจน เชน ตัวบงชี้ท่ี 

7.2, 7.3  

2. คณะกรรมการประจําคณะประชุมคอนขางนอย 

 

3. ยังไมมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา

คณะ 

1. ปรับปรุงการเขียนรายงานใหมีความชัดเจนและ

ครอบคลุมมากข้ึน 

2. จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะใหบอยข้ึน 

เชน 2 เดือน/ครั้ง 

3. ควรจัดใหมีทําการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ประจาํคณะ 

 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. การจัดทําโครงการตางๆ ควรมีการกําหนดตัวบงชี้ท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการและการดําเนินงาน 

และสามารถวัดไดจริง 

1. มีการกําหนดนโยบาย การแบงความรับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพใหกับผูบริหารและคณาจารยไดมีสวน

รวม  
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

ป1. การประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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ป1. การประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ตอ) 
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ป1. การประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ตอ) 
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ป1. การประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ตอ) 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

ป2. คะแนนประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

ป3. คะแนนประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

ป4. คะแนนประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

ป5. คะแนนประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

 นักศึกษาปจจบุัน 

1. นายกฤตย  สมุทรโคตา 

2. น.ส. วราภรณ  รอดเจริญ 

 ศิษยเกา 

1. นายนิติธร  แปนประหยดั 

2. นายณัฐดนัย  หริ่มสืบ 

 บุคลากรในคณะ 

1. ผศ.ดร. จิรศักดิ์  รอดจันทร อาจารยผูไดรับการรับรองคุณภาพการสอนระดับดีมาก 

2. ผศ. นิภา  พวงกนก  อาจารยประจําคณะนิติศาสตรฯ 

3. รศ. อัจฉริยา  ชูตินันทน  อาจารยประจําคณะนิติศาสตรฯ 

สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ 

1. ผูใหสัมภาษณ มีความพึงพอใจในหลักสูตรของคณะท่ีมีความทันสมัย คณาจารยดูแลลูกศิษยอยาง

ใกลชิดเปนอยางดี และอยากใหคณะมีพัฒนาการตอไปอีก 

2. ผูใหสัมภาษณ มีความตองการอยากใหสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุกๆ รายวิชาของคณะ 

3. ผูใหสัมภาษณ อยากใหคณาจารยในคณะรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ของคณะ ท่ีผานมามักเปน

อาจารยคนเดิมๆ ของคณะ 

4. ผูใหสัมภาษณ อยากใหมีชองทางการติดตอศิษยเกาและศิษยปจจุบันมากข้ึน 
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