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คํานํา 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว จึง
นําเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล และ
ผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ  (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยวีรพงษ สุทาวัน    (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยอุดม สมบูรณผล   (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  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 21 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2559 22 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดําเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะนิติศาสตร  ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ใหเปดดําเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2542  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2545 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2546  และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2546  
เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2546 และมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 5 คน จําแนก ดังนี้ มี
วุฒิปริญญาโท 4 คน   วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 คน  ทั้งนี้หลักสูตรมี
นิสิตระดับปริญญาตรี 203 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน 203 คน และมีนิสิตสําเร็จการศึกษา 21 คน รวมนิสิตสําเร็จการศึกษา
ทั้งสิ้นจํานวน 21 คน 

ปณิธาน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางกฎหมายใหเปนผูที่กอปรดวยความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม  และมุงผดุงความยุติธรรมแกสังคมโดยรวม  สามารถนําวิชาความรูที่ไดรับจาก
การศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกทั้งมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในทางวิชาการ เปนผู
ที่ถึงพรอมดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมุงมั่นสรางสันติสุขและความสมานฉันทใหบังเกิดแกสังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน อบรมบมนิสัยใหนิสิตเปนผูมีวินัย  ซื่อสัตย  ยึดมั่นในรากฐานการดําเนินชีวิตอันดีงาม  รูจักตนเอง  
รูจักผูอ่ืน  รับผิดชอบตอสังคม  ศึกษาและเคารพกฎหมายใหเปนบัณฑิตผูมีความสามารถ  สรางสังคมและประเทศชาติให
มั่นคงเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 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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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2559 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสาํนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

≥3.51 92.61/20=4.41 4.41 4.41 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
20/20x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.71 4.71 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ≥3.51 5+1.67+5/3=3.33 3.89 3.89 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 15 
1/5x100=20 
20/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
1/5x100=20 

20/60x5=1.67 
1.67 1.67 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

รอยละ 15 
1.2/5x100=24 

24/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสตูร 

    

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.63 3.63 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร    

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 3.87 3.87 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. แกไขแบบประเมินผูใชบัณฑิตใหสามารถตอบโจทยดานคุณภาพมากข้ึน  
 
องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. วางแผนการรับนิสิตใหไดตามแผนท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 คือ 100 คน หรือใหเพ่ิมมากข้ึนจากป
การศึกษา 2559 

2. ปรับปรุงเรื่องการรับสมัครนิสิตใหไดจํานวนมากข้ึนเพ่ือผลการดําเนินการจะไดดีข้ึนทุกดาน 
 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. พัฒนา ผลักดันใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากข้ึน 
2. พัฒนาอาจารยใหมีตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
3. ควรเผยแพรผลงานวิชาการในวารสารกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 มากข้ึน 

 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

-  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรใหแนชัดตามอัตลักษณของหลักสูตร 
2. เสนอใหหลักสูตรบริหารอาจารยโดยใหอาจารยทุกทานมีสวนรวมในการทําประกันคุณภาพทุก

องคประกอบผลัดเปลี่ยนกันทุกป 
3. ใหจัดมีการประเมินผูเรียนในหลายรูปแบบ และเนนการประเมินความสําเร็จตามจุดดําท่ีกําหนดไวใน 

มคอ.2 
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องคปะกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เพ่ิมความชัดเจนเรื่องกระบวนการไดมาซ่ึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหชัดเจนข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 5 สิงหาคม 2560 
ระดับหลักสตูร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ 
2. อ.วีรพงษ สุทาวัน 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559 

ระหวางวันท่ี 5 สิงหาคม 2560 
ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนาํคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
2555 28 28 49 55 102 
2556  28 28 36 67 
2557   31 31 57 
2558    83 83 
2559     9 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา จํานวนนิสิตท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ียัง
ไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 2557 2558 2559 

2556 67  11 2 13 57 19.40 85.07 
2557 57 - - - - 57 0 100.00 
2558 83 - - - - 83 0 100.00 
2559 9 - - - 0 9 0 100.00 

 
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2558 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

92.61 21 4.41 

   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 97.23 21 4.63 
   (2) ดานความรู 89.46 21 4.26 
   (3) ดานทักษะทางปญญา 91.77 21 4.37 
   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 95.76 21 4.56 

 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

88.20 21 4.20 

 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามท่ีองคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

93.66 21 4.46 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท้ังหมด (คน) 21 

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

21 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

100 
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ผลสํารวจการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 21 100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 21 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 20 100 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 17 80.95 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน 1 5.00 

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 9.52 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา - - 
จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 1 9.53 

จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร - - 
รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 21 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตส้ินสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2555 102 55 53.92 47 
2556 67 36 53.73 31 
2557 57 31 54.39 26 
2558 83 83 100 - 
2559 9 - 100 0 
รวม 318 205 - 104 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.64 4.78 4.80 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 4.68 4.72 4.80 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.65 4.71 4.80 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 4.90 4.93 5 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.83 4.87 4.90 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 4.76 4.78 4.80 

คาเฉล่ียแตละดาน 4.73 4.80 4.85 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 ส้ินปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2556 5 5 100.00 

2557 5 5 100.00 

2558 5 5 100.00 
2559 5 5 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2558 2559 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเร็จการศึกษา 

5.00 5.00 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.80 5.00 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.80 5.00 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.90 5.00 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับท่ีเหมาะสม มีความตอเนื่อง เอ้ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.80 4.80 

1.6 ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมีสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับในหลักสูตร 4.90 4.60 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 5.00 5.00 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

4.90 5.00 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.80 5.00 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.90 5.00 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 5.00 5.00 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรท่ีสงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.80 4.80 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.70 5.00 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.87 4.94 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2559 18  

หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไป

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ ว า ง แ ผ น 
ติ ด ต า ม  แ ล ะท บ ท ว น ก า ร
ดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
การประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2559 จํานวน 3 ครั้ง 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 2 ครั้ง 
ในภาคการศึกษาฤดูรอน/2559 จํานวน 1 ครั้ง 

√  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห ง ช าติ  ห รื อ  ม าต ร ฐ าน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับทราบ
หลักสูตร เม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 27กรกฎาคม ป 
พ.ศ.2559 

√  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.3 กอนเปด
ภาคเรียนอยางนอย 2 สัปดาห 
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2559 จํานวน 27 รายวิชา 
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 30รายวิชา 
ในภาคการศึกษาฤดูรอน/2559 จํานวน 12 
รายวิชา 

√  

4) จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดสง มคอ. 5 ของภาคการศึกษาท่ี 1/59 
ในวันท่ี 15 ธันวาคม ทุกวิชาแลว 

√  

5) จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ขณะนี้ยังไมสิ้นการศึกษา 2559 จึงอยูในระหวาง
การรอผลการศึกษาของภาคการศึกษาท่ี 2 และ
ภาคฤดูรอน จึงยังไมไดจัดสงแตในสวนอ่ืนได
ดําเนินการจัดทํารอไวแลว 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู  ท่ี กําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด
สอนในแตละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จํานวน 27 รายวิชา คิด
เปนรอยละ 36.48 
  

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไป

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

7) มีการ พัฒนา/ปรับปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว  

หลักสูตรไดปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาใหไดรับความรูใหม ๆ และหลากหลาย 
เชน การเนนเทคนิกการจํามาตรา การนําระบบ
ออนไลนมาชวยในการทํารายงานอยางถูกวิธี เปน
ตน 

√  

8) อาจารย ใหม  (ถ า มี )  ทุกคน 
ไ ด รั บ ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ ห รื อ
คําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน 

ในปการศึกษา 2559 สาขาวิชามีการรับอาจารย
ใหมจํานวน 1 คน และมีการปฐมนิเทศ พรอมท้ัง
ใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนกับ
อาจารยผูมาใหม เชน แนะนําการใชระบบ 
CMHE Cyberu ท่ีใชในการเรียนการสอน การ
ไดรับคาตอบแทนตามประกาศตางๆ และ
แนวทางการขอทุนวิจัย เปนตน 

√  

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 ทาน ไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ โดยการสง
เขารวมอบรมสัมมนาท้ังในและนอกสถาบัน เชน 
การอบรมเก่ียวกับการใชระบบ CMHE Cyberu 
และการอบรมเก่ียวกับการทําประกันคุณภาพ 
และการจัดทํา มคอ 1 ของหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตการอบรมเก่ียวกับการของทุนวิจัยจาก
ภายนอก เปนตน 

√  

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิ ช าการ  และ/หรื อ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน จํานวน 1 คน และไดรับการ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เชน การอบรมเก่ียวกับ
การใชระบบ e-office CMHE Cyberu และการ
ขอทุนเพ่ือการวิจัย เปนตน 

√  

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตป
สุ ดท าย /บัณฑิตใหม ท่ี มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.87 √  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 √  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ 12 
จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5 5 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-5 100 
จํานวนตัวบงช้ีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 12 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปนี ้ 100 
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หมวดท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2558 2559 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.80 4.94 

1.2 ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.60 4.67 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชน มีขอมูลตามท่ีตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.80 4.96 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.60 4.95 
1.5 เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.80 4.93 
1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรอืไรสายอยางมีประสิทธภิาพ 4.60 4.93 
1.7 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 4.80 4.99 

1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบน้ํา ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 4.60 4.76 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 4.80 4.97 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพ่ือทําวิจัย  4.80 4.83 
รวมผลการประเมิน 4.72 4.89 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจการใชหองสมุด 

ความพึงพอใจ(รายดาน) ป 58 ป 59 

1. ทรัพยากรหองสมุดและการบริการสารสนเทศ - - 
2. กระบวนการ/ข้ันตอนการบริการหองสมุด - - 
3. บุคลากรของหองสมุด - - 
4. สถานท่ี/สิ่งอํานวยความสะดวก - - 
5. การสื่อสารกับผูใชบริการ - - 
6. ดานภาพรวม - - 

รวม - - 

 
 
 
 
 
 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
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รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 
1. ผศ.ธนโรจน หลอธนะไพศาล 
2. อ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพัฒน 
3. อ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 
4. ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 
5. อ.เทวราช สนโศรก 

 
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 

1. อ.เทวราช สนโศรก 
2. อ.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 
3. อ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพัฒน 
4. อ.ณัฐนันท ทองทรัพย 
5. อ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 

 
รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 

1. ผศ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพัฒน 
2. อ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 
3. อ.เทวราช สนโศรก 
4. ดร.ธนู ไมแกว 
5. อ.ณัฐนันท ทองทรัพย 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2557-2558 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง  

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสาํนัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.71 4.70 4.41 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

4.62 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.67 4.85 4.71 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 
ตังบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 3 4 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 3 4 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 0+3.33+5/3=2.78 5+1.66+3/3=3.22 5+1.67+5/3=3.33 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

0 5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

3.33 1.66 1.67 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสตูร 

5 3 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสตูร 

   

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.26 3.41 3.63 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 4 4 3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสตูร    

3 3 3 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน 

3.75 3.75 3.75 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3 3 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 3.42 3.61 3.87 

 


