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คํานํา 
 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอรายงานน้ี
ตอคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงตอไป 

      
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ธงชัย สิทธิกรณ  (กรรมการ) 
3) รองศาสตราจารย รัฐสิทธ์ิ คุรสุุวรรณ  (กรรมการ) 

   4) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง (กรรมการและเลขานุการ) 
5) อาจารยวรรณพร พุทธภูมิพิทกัษ  (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ 
รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะนิติศาสตร  ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ใหเปดดําเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2542  
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศกึษาประจําปการศึกษา 2545 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน  2546  และ
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2546  เม่ือวันท่ี  11 มีนาคม 2546 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2550  โดย
เปดหลักสูตร จํานวน 2 สาขาวิชา คอื สาขาวิชากฎหมายมหาชน และสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ปการศึกษา 2559 มีการ
เปดหลักสูตรทางไกล 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  และมีจํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน จําแนก ดังน้ี มีวุฒิ
ปริญญาโท 3 คน   วุฒิปริญญาเอก 5 คน วุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  6 คน วุฒิปริญญาเอกและ
ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตระดับปริญญาตรี 144 คน และระดับปริญญาโท 26 คน รวม
ท้ังสิ้นจํานวน 170 คน และมีนิสิตสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 คน และระดับปริญญาโท 4 คน รวมนิสิตสําเร็จ
การศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 25 คน 

ปณิธาน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางกฎหมายใหเปนผูท่ีกอปรดวยความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม  และมุงผดุงความยุติธรรมแกสังคมโดยรวม  สามารถนําวิชาความรูท่ีไดรับจาก
การศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกท้ังมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในทางวิชาการ เปนผู
ท่ีถึงพรอมดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมุงม่ันสรางสันติสุขและความสมานฉันทใหบังเกิดแกสังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน อบรมบมนิสัยใหนิสิตเปนผูมีวินัย  ซ่ือสัตย  ยึดม่ันในรากฐานการดําเนินชีวิตอันดีงาม  รูจักตนเอง  
รูจักผูอ่ืน  รับผิดชอบตอสังคม  ศึกษาและเคารพกฎหมายใหเปนบัณฑิตผูมีความสามารถ  สรางสังคมและประเทศชาติให
ม่ันคงเจริญกาวหนา 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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คณะนิติศาสตร ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) 
≥3.51 3.54+3.81+3.39+3.73/4 

=3.62 
3.62 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ)  
อ.ประจําคณะ 16 คน  มีวุฒิป.เอก 7 คน คิดเปนรอยละ 
(7/16x100=43.75) คดิเปนคะแนน (43.75/40x5=5.46 
คะแนน) 

รอยละ 
30 

7/16x100=43.75 
43.75/40x5=5.46 

5 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอย
ละ) อ.ประจําคณะ 16 คน มีตําแหนงวิชาการ 3 คน 
แบงเปน (ผศ. 8 คน) คิดเปนรอยละ (8/16x100=50) คิด
เปนคะแนน (50/60x5=4.17 คะแนน) 

รอยละ 
60 

8/16x100=50 
50/60x5=4.17 

4.17 

1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา (รอยละ) มีนิสิตเรียน 170 คน คา SCH(ตร)ี=2635 
SCH(โท)=289 และFTES= 5.93  คะแนที่ไดจากการ
คํานวนรอยละตามสูตร -88.14 

5 -88.14 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.63 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอ
คน) ภายใน= 300,000 บาท ภายนอก= 250,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน = 550,000  บาท 
 (รวม  550,000   บาท/16= 34,375) 

25,000 34,375 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
(รอยละ) (งานวิจัย 13 เรื่องแบงเปน 0.2=10, 0.6=2 
0.8=1) ผลรวมถวงนํ้าหนัก= 4 

รอยละ 
20 

4/16x100=25 
25/20x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 การวิจัย 5 
3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 
6 ขอ 6 ขอ 5 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ขอ)ไดขอ1,2,3,4,5,6 ไมไดขอ 7 

7 ขอ 6 ขอ 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6,7 

7 ขอ 7 ขอ 5 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.83 
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องคประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 
 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 
 

องคปะกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 
 

องคปะกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

องคปะกอบท่ี 5 การบริหารการจัดการ 
จุดเดน 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
ภาพรวม 

1. เพิ่มแนวคิดเพื่อการพฒันานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดวย 

2. เสริมทกัษะการเรียนรูดานประกันคุณภาพแกนิสิตเพิ่มข้ึน 

3. พัฒนาการจัดการความรู (KM) จากคณาจารยและผลงานวิจัย เพื่อสราง ExPesit Knowledge  

จุดเดน 
ความเปนนิติกรของคณาจารยคณะนิติศาสตรทําใหเขาใจเจตนาของเกณฑ กอรปกับความมุงมั่นของคณบดี

และคณาจารยทุกทาน ทําใหสามารถตอบโจทยไดอยางดี 
ภายใตผลการประเมินรายองคประกอบที่ดีมากน้ีคณะตองมีความพรอมตอขอสงสัย ทั้งผลการดําเนินงานใน

ปจจุบันและแนวทางในอนาคต ใหทุกคนสิ้นขอสงสัย 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2560 

คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) 

1.รศ.ดร.อภินันท จัน
ตะนี 
2. รศ.ดร.กัญญามน 
อินหวาง 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1.รศ.ดร.อภินันท จัน
ตะนี 
2. ผศ.ธงชัย สิทธิ
กรณ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 
1. รศ.ดร.อภินันท จัน
ตะนี 
2.ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ 

4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. รศ.รัฐสิทธ์ิ คุรุ
สุวรรณ 
2. รศ.ดร.กัญญามน 
อินหวาง  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1. ผศ.ธงชัย สิทธิ
กรณ 
2. อ.วรรณพร พุทธ
ภูมิพิทักษ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนําคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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