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คำนำ 
 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้
ต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป 

      
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะน ี  (ประธานกรรมการ) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการ) 

   4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (กรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ 
รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะนิติศาสตร์  ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2542  
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน  2546  และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2546  เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2546 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550  โดย
เปิดหลักสูตร จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชากฎหมายมหาชน และสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 มีการ
เปิดหลักสูตรทางไกล 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑติ 
(ระบบการศึกษาทางไกล)  และมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 5 
คน   วุฒิปริญญาเอก 14 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตระดับปริญญาตรี 227 คน ระดับปริญญาโท 26 คน และระดับปริญญา
เอก 23 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 276คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 29คน และระดับปริญญาโท 5 คน 
รวมนิสิตสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 34 คน 

ปณิธาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ ่งสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้เป็นผู้ที่กอปรด้วยความรู้
ความสามารถในทางวิชาชีพคู่คุณธรรม  และมุ่งผดุงความยุติธรรมแก่สังคมโดยรวม  สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา อีกทั้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในทางวิชาการ เป็นผู้
ที่ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งม่ันสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้บังเกิดแก่สังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ อบรมบ่มนิสัยให้นิสิตเป็นผู้มีวินัย  ซ่ือสัตย์  ยึดม่ันในรากฐานการดำเนินชีวิตอันดีงาม  รู้จักตนเอง  รู้จัก
ผู้อื่น  รับผิดชอบต่อสังคม  ศึกษาและเคารพกฎหมายให้เป็นบัณฑิตผู้มีความสามารถ  สร้างสังคมและประเทศชาตใิห้
ม่ันคงเจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิต
บัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) ≥3.51 
3.94+4.05+3.69+3.48+3.34/5 

=3.70 
3.70 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อย
ละ)  
อ.ประจำคณะ 19 คน  มีวุฒิป.เอก 14 คน  

ร้อยละ 
30 

14/19x100=73.68 
73.68/40x5=5 

5 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
(ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 19 คน มีตำแหน่งวิชาการ 
10 คน แบ่งเป็น (ผศ. 10 คน)  

ร้อยละ 
60 

10/19x100=52.63 
52.63/60x5=4.39 

3.65 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ (ร้อยละ) 

5 1:12.53 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.68 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวน
บาทต่อคน) ภายใน= 540,000 บาท ภายนอก= - บาท 
รวมทั้งสิ้น = 540,000  บาท 

25,000 
540,000/19 
=28,421.05 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย (ร้อยละ) (งานวิจัย 12 เรื่องแบ่งเป็น  
(0.2=7, 0.6=5) ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 4.40 

ร้อยละ 
20 

4.40/19x100=23.16 
23.16/20x5=5 

5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) ได้ข้อ
1,2,3,4,5,6 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ข้อ)ได้ข้อ1,2,3,4,5,6 ไม่ได้ข้อ 7 

7 ข้อ 6 ข้อ 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ (ข้อ) ได้ข้อ1,2,3,4,5,6,7 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 
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การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) ได้ข้อ
1,2,3,4,5,6 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.85 

 
 

คณะนิติศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

 
องค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบณัฑิต):  
จุดเด่น:  
 1. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสาขาวิชาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 73.68 
จุดท่ีควรพัฒนา:  
 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนพร้อมทั้งกำกับติดตามใหอ้าจารย์ทกุคนเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
 2. ควรมีกิจกรรมการพฒันาศักยภาพนิสิตให้ชัดเจนทุกภาคการศึกษา 
 3. ควรมีวิธีกำกับติดตามดัชนีช้ีวัด และสรุปรายงานผลในตัวบ่งช้ีจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง Online 
ในทุกกิจกรรม 
   
องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย): 
จุดเด่น: 
 1. คณะส่งเสริมสนบัสนุนแหลง่ทุนภายในในสัดส่วนทีสู่ง  (28,421 บาท/คน) 
 2. คณะมีสิง่สนบัสนุนที่เอื้อต่อการทำวิจัย ฐานข้อมลูการบรหิารจัดการงานวิจัย ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล และระบบการตรวจสอบความซ้ำซ้อน  
 
จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. คณะควรผลักดันให้อาจารย์หาแหลง่ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากองค์กรภายนอกเพิม่ขึ้น 
2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีผลงานตพีิมพเ์ผยแพร่จากภายนอกสถาบันที่มีค่าถ่วงน้ำหนกัสงูข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ):  
จุดเด่น: 
 1. คณะมีการจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมตามความเช่ียวชาญของคณะอย่างต่อเนือ่ง 
จุดท่ีควรพัฒนา:  

 1. ควรจัดทำโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมเชิงพาณิชย์เพิม่เติม 
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องค์ประกอบที่ 4 (การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม):  
จุดเด่น: 
 1. จัดทำโครงการทำนบุำรงุศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะวิชา และ
ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา:  
 1.  ควรจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกบัสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกเอกชน
พร้อมทั้งประเมินความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและนำผลประเมินมาปรปัรุงแผนใหเ้ห็น
เป็นรปูธรรมต่อไป และใหเ้น้นความเป็นไทย 
 
องค์ประกอบที่ 5 (การบริการจัดการ):  
จุดเด่น: 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา: 
 1. คณะควรมีการกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ใหเ้หมาะสม และสกัดความรู้ออกมาเป็น แนวปฏิบัติของ
คณะอย่างชัดเจน 
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินควรวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินต่อหน่วยของแตล่ะหลักสูตร ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนานกัศึกษา อาจารย์ บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจดัการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บรหิารและวิเคราะห์คู่แข่งขัน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563 

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

1.รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2. ผศ.สุมาลี รามนัฏ 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1.รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2. ผศ.สุมาลี รามนัฏ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 
1. รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2.ผศ.สุมาลี รามนัฏ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1. ผศ.สุมาลี รามนัฏ 
2. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 10 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 11 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 12 

 

 
 
 


