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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยใช้วิธีวิทยาการวิจัย
ผสม (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจและติดตามนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ปกีารศกึษา 2561 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน และนายจ้าง ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 21 คน การวิเคราะห์ข้อมูลได้
จำแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistical Analysis) โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายงานผลเป็นการบรรยายประกอบการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของตาราง 
ผลการวิจัยพบว่า  
   1. กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ100) และกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย
และเพศหญิงจำนวนเท่าๆกัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีอายุไม่เกิน 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.50 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 100.00 ปัจจุบันประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 80.80 โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในการ
ทำงาน/ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 92.30 ขณะนี้ประกอบอาชีพในพนักงานบริษัทหรือองค์กรมหาชน คิดเป็นร้อยละ 30.80 โดย
นำความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะไปใช้ในการศึกษาต่อ/ทำงาน/อื่นๆมากหรือบ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.20 ได้รับค่าตอบแทน/
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 34.60  
   2. บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ในด้านโครงสร้างและการจดัรายวิชาในหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านต่างๆ มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด 
   3. บัณฑิตมีความคิดเห็นว่ารายวิชาต่างๆในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด  
   4. บัณฑิตมีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในด้านเนื้อหา แต่
ในส่วนของด้านผู้สอน, ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน, ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งค้นคว้าและด้านการประเมินมีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง 
   5. บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอยู่ในระดับมากที่สุด อาทิ พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ประจำ, การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ,ประเพณีการไหว้ของวิทยาลัย เป็นต้น  
   6. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2561 ในระดับมากที่สุด  
  
คำสำคัญ : การติดตามบัณฑิต, การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต, การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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Abstract 
  This research was a descriptive research designed into 2 phases; the documentary research and 
quantitative research. The objectives were to assess satisfaction and the follow up of the graduates, 
Bachelors of Laws, 12th group, Academic year of 2018. The research was conducted by using a questionnaire 
in collecting data from the sample group such as the Law graduates who completed their study from the 
College of Asian Scholars in the Academic Year of 2018. The number of the graduates was 26 people and 
the employers who hired the graduates was 21 people. The analysis of the data was divided into 2 parts: 
the Content Analysis and the Statistical Analysis by using the software program to analyze the average value, 
reporting the results by lecturing, analyzing and presenting in the form of a table. The findings could be 
summarized as follows:  
  1. It was found that the majority of the population who answered the questionnaires was 26 
people. (100%) The number of the sample was equally in males and females. (50%) The samples who were 
under 25 years old were 61.50%. The number of the Law graduates was 100%. Working currently was 
80.80%. Working without any problems in applying the specific knowledge, working, further studying, or 
others. (92.30%). Now working  as company or public organization workers.(30.80%) Applying the knowledge 
of the specific subjects in further studying, working, or others, it was found to be 46.20%. Receiving 
compensations or monthly income approximately were less than 15,000 baht (34.60).  
  2. The graduates had opinions that the curriculum in the Faculty of Laws such as structures of 
course arrangement, teaching management according to the curriculum, and featuring development of the 
learners according to the objectives in all respects were the most suitable. 
  3. The graduates had opinions that the subjects in the curriculum of the Faculty of Laws was 
useful at the most level. 
  4. The graduates had the opinions that teaching and learning of the curriculum was suitable in 
the most level of satisfaction. However, in the teachers’ part, learning and teaching activities, teaching and 
learning media and resources, and the evaluation was suitable in the average  level of satisfaction. 
  5. The graduates were satisfied with the College of Asian Scholars in the most level such as 
the graduates were satisfied with the learning and teaching of the full-time teachers, the graduates  were 
satisfied with the learning and teaching of the part-time teachers, and the graduates were satisfied with the 
college about the college’s Pay respect tradition, etc. 
  6. The graduates’ employers were satisfied with the quality of the Law bachelors, 12th group, 
Academic Year of 2018 in the most level of satisfaction. 
 

Keywords: The follow up of the graduate, The evaluation of the graduates’ satisfaction, The evaluation of 
the graduates’ employers    
 
1. บทนำ 
 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รับ

อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 ในปัจจุบัน

นั้นบัณฑิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนั้นถือเป็นที่ต้องการ

ของสังคมอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยได้มีการพัฒนาทั้ง

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆเป็นอย่างมาก

เป็นผลให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายมาก

ยิ่งขึ้น จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชา

นิติศาสตร์ เพื ่อผลิตบัณฑิตออกไปประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา พนักงานอัยการ เจ้าพนักงาน

ฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานตำรวจ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร 

ทนายความและอื่นๆอีกมากมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัย

บัณฑิตเอเซียได้รับเทียบมาตรฐานนักศึกษาผู ้สอบไล่ได้

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเทียบให้

ไม่ต ่ำไปกว่าผู ้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิต ิศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
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เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56 (2) และผ่านการอนุมัติ

รับรองมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและมาตรฐาน

การศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีตามข้อบังคับสภาทนายความ

ว่าด้วยการฝึกอบรมว่าความ พ.ศ. 2529 ข้อ 5 (2) และเพื่อ

มุ ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที ่ม ีความรู ้ความสามารถที ่จะ

ออกไปรับใช้สังคม 

 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด

ขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการประเมินและ

ติดตามบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร ์

รุ ่นที ่ 12 ปีการศึกษา 2561 ซึ ่งถือเป็นอีกหนึ ่งภารกิจที ่

สำคัญอย่างยิ่ง โดยทางคณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการวิจัย

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของ

ภาวะการมีงานทำ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน

และความพึงพอใจของบัณฑิตรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561  

ทีม่ตีอ่วทิยาลยับณัฑติเอเซยี เพือ่นำไปประกอบการตดัสนิใจ

ของคณะผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

และการดำเนินการเกี ่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่กำหนดของ

สถาบัน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1) เพื ่อประเมินและติดตามการมีงานทำของ
บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ที่สำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต  
 3) เพื่อประเมินประโยชน์ของรายวิชาต่างๆใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
           4)  เพ ื ่อประเม ินป ัญหาการเร ียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  5) เพ ื ่อประเม ินความพ ึงพอใจของบ ัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 6) เพ ื ่อประเม ินความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู ้ประกอบการหรือผู ้ใช ้บ ัณฑิตที ่ม ีต ่อบัณฑิตหลักสูตร 
นิต ิศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ที ่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
 
 
 

3. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทำ
วิจัย มีดังต่อไปนี้ 
   1) บัณฑิตหลักสูตรบัณฑิตบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ซึ ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จำนวน 26 คน  
   2) ผู้ใช้บัณฑิตหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียเข้าทำงาน จำนวน 21 คน 
 

4. วิธีการวิจัย 
  การวิจัยเรื ่องการประเมินและการติดตามนิติ
ศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย จังหวัดขอนแก่น” ได้นำเอาการวิจัยแบบผสมผสาน
ปรับใช้ ได้ดำเนินการวิจัยเเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
   4.1 การวิจัยเอกสารระยะที่ 1 
    สำหรับการวิจัยครั ้งนี ้ได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
ในรูปแบบนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการ วารสาร 
เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์และรายงานผลการวิจัยที ่
เก ี ่ยวข้อง เพื ่อนำมากำหนดขอบเขตของการศึกษาใน
แบบสอบถามให ้ม ีความครอบคล ุมก ับ เน ื ้ อหาท ี ่ จะ
ทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2 การวิจัยเชิงปริมาณระยะที่ 2 
    ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณได้นำ
รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มาปรับใช้ 
โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผล 
 

5. ผลการวิจัย 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของบัณฑิต 
   ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลของบัณฑิต 
จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตามลำดับในข้างต้น โดย
ผลของการวิจัยในแต่ละส่วนนั้น มีดังต่อไปนี้ 
   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ในส่วนนี ้ เป ็นการนำเสนอข้อม ูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าบัณฑิต
ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามจำนวน 26 คน  
 
 



55

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56 (2) และผ่านการอนุมัติ

รับรองมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและมาตรฐาน

การศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีตามข้อบังคับสภาทนายความ

ว่าด้วยการฝึกอบรมว่าความ พ.ศ. 2529 ข้อ 5 (2) และเพื่อ

มุ ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที ่ม ีความรู ้ความสามารถที ่จะ

ออกไปรับใช้สังคม 

 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัด

ขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการประเมินและ

ติดตามบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร ์

รุ ่นที ่ 12 ปีการศึกษา 2561 ซึ ่งถือเป็นอีกหนึ ่งภารกิจที ่

สำคัญอย่างยิ่ง โดยทางคณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการวิจัย

เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของ

ภาวะการมีงานทำ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน

และความพึงพอใจของบัณฑิตรุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561  

ทีม่ตีอ่วทิยาลยับณัฑติเอเซยี เพือ่นำไปประกอบการตดัสนิใจ

ของคณะผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน

และการดำเนินการเกี ่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่กำหนดของ

สถาบัน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1) เพื ่อประเมินและติดตามการมีงานทำของ
บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ที่สำเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต  
 3) เพื่อประเมินประโยชน์ของรายวิชาต่างๆใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
           4)  เพ ื ่อประเม ินป ัญหาการเร ียนการสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
  5) เพ ื ่อประเม ินความพ ึงพอใจของบ ัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 6) เพ ื ่อประเม ินความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู ้ประกอบการหรือผู ้ใช ้บ ัณฑิตที ่ม ีต ่อบัณฑิตหลักสูตร 
นิต ิศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ที ่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
 
 
 

3. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทำ
วิจัย มีดังต่อไปนี้ 
   1) บัณฑิตหลักสูตรบัณฑิตบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ซึ ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
จำนวน 26 คน  
   2) ผู้ใช้บัณฑิตหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียเข้าทำงาน จำนวน 21 คน 
 

4. วิธีการวิจัย 
  การวิจัยเรื ่องการประเมินและการติดตามนิติ
ศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย จังหวัดขอนแก่น” ได้นำเอาการวิจัยแบบผสมผสาน
ปรับใช้ ได้ดำเนินการวิจัยเเป็น 2 ระยะ ดังนี ้ 
   4.1 การวิจัยเอกสารระยะที่ 1 
    สำหรับการวิจัยครั ้งนี ้ได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
ในรูปแบบนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการ วารสาร 
เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์และรายงานผลการวิจัยที ่
เก ี ่ยวข้อง เพื ่อนำมากำหนดขอบเขตของการศึกษาใน
แบบสอบถามให ้ม ีความครอบคล ุมก ับ เน ื ้ อหาท ี ่ จะ
ทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ 
   4.2 การวิจัยเชิงปริมาณระยะที ่2 
    ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณได้นำ
รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มาปรับใช้ 
โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผล 
 

5. ผลการวิจัย 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของบัณฑิต 
   ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลของบัณฑิต 
จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตามลำดับในข้างต้น โดย
ผลของการวิจัยในแต่ละส่วนนั้น มีดังต่อไปนี้ 
   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ในส่วนนี ้ เป ็นการนำเสนอข้อม ูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าบัณฑิต
ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามจำนวน 26 คน  
 
 

(คิดเป็นร้อยละ 100) และมีบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) เป็นเพศชาย จำนวน 13 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 50) และเพศหญิง จำนวน 13 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 50) มีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นจำนวน 16 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 61.5), อายุระหว่าง 25–40 ปี จำนวน 8 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 30.8) และอายุเกินกว่า 40 ป ีจำนวน 2 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 7.7) 
   ภาวการณ์มีงานทำ 
    ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอภาวการณ์
มีงานทำของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าบัณฑิต
ผู้ตอบแบบสอบถามมีภาวการณ์ทำงานเรียงลำดับจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ บัณฑิตที่ทำงานแล้วหรือประกอบอาชีพอิสระ 
มีจำนวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 80.8) , บัณฑิตที ่กำลัง
ศึกษาต่อ มีจำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.5) และบัณฑิต
ที่ยังไม่ได้ทำงาน มีจำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) มี
บัณฑิตที่ทำงานประเภทพนักงานบริษัทหรือองค์กรมหาชน มี
จำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.8), บัณฑิตที่ทำงานประเภท
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที ่หน่วยงานของรัฐ มีจำนวน 6 คน  
(คิดเป็นร้อยละ  23.1) , บัณฑิตที่ทำงานประเภทอาชีพอิสระ
หรือเจ้าของกิจการ มีจำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 19.2), 
บัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล มีจำนวน 4 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 15.4) , บัณฑิตที่ทำงานประเภทอื่นๆนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ มีจำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) และบัณฑิตที ่
ทำงานประเภทรัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 
3.8)บัณฑิตผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งานทำเรียงลำดับจาก
มากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านภาษาต่างประเทศ มีจำนวน 7 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 26.9) , ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ มีจำนวน 7 
คน (คิดเป็นร้อยละ  26.9) , บัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะกรอก
ข้อมูล มีจำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.1) , ด้านกิจกรรม
สันทนาการ มีจำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.5), ด้านกีฬา 
มีจำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) และด้านอื่นๆ มีจำนวน 
1 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.8) โดยในส่วนของด้านศิลปะและ
ด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีขับร้อง มีจำนวนด้านละ 0 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 0)มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนเรียงลำดับจาก
มากไปน้อย ได้ดังนี ้ รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาท มี
จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.2), ไม่ประสงค์จะกรอก
ข้อมูล มีจำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.9) , รายได้รวมอยู่
ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท มีจำนวน 6 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 23.1) และรายได้รวมสูงกว่า 25,000 บาท มีจำนวน 
1 คน (ค ิดเป ็นร ้อยละ 3.8)ม ีป ัจจ ัยท ี ่ เล ือกทำงานใน
หน่วยงานโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ใกล้บ้าน
หรือเดินทางสะดวกและไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล มีจำนวน
ด้านละ 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.9), ค่าตอบแทนสูงและ

ภาพลักษณ์ขององค์กรดี มีจำนวนด้านละ 5 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 19.2) และ มีโอกาสก้าวหน้า มีจำนวน 2 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 7.7) โดยในส่วนของการได้อยู่กับครอบครัวและด้าน
อื ่นๆ มีจำนวนด้านละ 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) บัณฑิต
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่องานที่ทำเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ พอใจ มีจำนวน 17 คน (คิดเป็น 
ร้อยละ 65.4), บัณฑิตไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล มีจำนวน  
8 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.8) และไม่พอใจ มีจำนวน 1 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 3.8) บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงเวลา
ในการเริ่มทำงานเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ หลัง
สำเร็จการศึกษาและไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล มีจำนวนช่วง
ละ 7 คน (คิดเป็นร้อยละ  26.9) โดยในส่วนของช่วงก่อน
เข้าศึกษาและระหว่างศึกษา มีจำนวนช่วงละ 6 คน (คิดเป็น
ร ้อยละ  23.1) บัณฑิตผู ้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะของ 
งานที ่ทำตรงกับสาขาที ่สำเร็จการศึกษาหรือไม่นั ้นสามารถ
เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา  
มีจำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6) , ไม่ตรงสาขาที ่สำเร็จ
การศึกษา มีจำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6) และไม่ประสงค์ 
จะกรอกข้อมูล มีจำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.8) บัณฑิต
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถการนำความรู้จากสาขาที่เรียน
มาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้โดยเรียงลำดับจากมากไป
น้อย ได้ดังนี้ มากที่สุด มีจำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6) 
, ไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล มีจำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 
26.9) , น้อย มีจำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.4) , มาก มี
จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.5) , ปานกลาง มีจำนวน 2 
คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) และน้อยที่สุด มีจำนวน 1 คน (คิด
เป็นร้อยละ 3.8) 
   การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
    1) ด้านโครงสร้างและการจัดรายวิชา
ในหลักสูตร 
      การประเมินความเหมาะสมของ
หลักส ูตรในส่วนของโครงสร ้างและการจัดรายวิชาใน
หลักสูตรของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 จากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถ
แบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆในด้านโครงสร้างและการ
จัดรายวิชาในหลักสูตรเป็นจำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 
      (1) จำนวนหน่วยกิตในหมวด
ศึกษาทั่วไป พบว่า ความคิดเห็นที่บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นว่าจำนวนหน่วยกิตในหมวดศึกษาทั ่วไปมีความ
เหมาะสมเพียงใด โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.2), เหมาะสม
หรือพึงพอใจมาก จำนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.3), 
ปานกลาง จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) , ไม่เหมาะสม
หรือไม่พึงพอใจมาก จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.8) และ
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ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0) 
      (2) การจัดรายวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป พบว่า ความคิดเห็นที่บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นว ่าการจัดรายวิชาในหมวดศึกษาทั ่วไปมีความ
เหมาะสมเพียงใด โดยมีลำดับดังน้ี เหมาะสมหรือพึงพอใจมาก 
จำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) , เหมาะสมหรือพึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.3), ปานกลาง 
จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) , ไม่เหมาะสมหรือไม่พึง
พอใจมาก จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) และไม่เหมาะสม
หรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) 
      (3) จำนวนหน่วยกิตในหมวด
วิชาเฉพาะ พบว่า ความคิดเห็นที ่บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นว่าจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะมีความ
เหมาะสมเพียงใด โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) , เหมาะสม
หรือพึงพอใจมาก จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.5), 
ปานกลาง จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.5), ไม่เหมาะสม
หรือไม่พึงพอใจมาก จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) และ
ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0) 
      (4) การจัดรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ พบว่า ความคิดเห็นที ่บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นว่าการจัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสม
เพียงใด โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด 
จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.7), เหมาะสมหรือพึงพอใจ
มาก จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6), ปานกลาง จำนวน 
2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7), ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมาก 
จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) และไม่เหมาะสมหรือไม่พึง
พอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) 
      (5) จำนวนหน่วยกิตในหมวด
วิชาเลือก พบวา่ ความคดิเหน็ทีบ่ณัฑติไดแ้สดงความคดิเหน็
ว่าจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกมีความเหมาะสม
เพียงใด โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด 
จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.2) , เหมาะสมหรือพึง
พอใจมาก จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6) , ปานกลาง 
จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.4), ไม่เหมาะสมหรือไม่พึง
พอใจมาก จำนวน 1 คน (คิดเป็นร ้อยละ 3.8) และไม่
เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0) 
      (6) การจัดรายวิชาในหมวด
วิชาเลือก พบวา่ ความคดิเหน็ทีบ่ณัฑติไดแ้สดงความคดิเหน็
ว่าการจัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกมีความเหมาะสมเพียงใด 
โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 11 

คน (คิดเป็นร้อยละ 42.3), เหมาะสมหรือพึงพอใจ จำนวน 9 
คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6), ปานกลาง จำนวน 4 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 15.4), ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมาก จำนวน 1 
คน (คิดเป็นร้อยละ 3.8) , ไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล จำนวน 
1 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.8) และไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) 
     2) การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 
      การประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถแบ่งความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆในด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร เป็นจำนวน 16 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
คำตอบความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 
การสร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับ
ศิษย์ การส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม การ
เน้นการสอดแทรกจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในทุก
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม การส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื ่นๆ รองลงมาให้
ความคิดเห็นในระดับมาก จำนวน 11 ข้อได้แก่ การเน้น
ความรู้วิชาการควบคู่กับอาชีพ การส่งเสริมการคิดอย่างเป็น
ระบบ การส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ การเน้นความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอาชีพกับสังคม การเน้นการฝึก
ทักษะการทำงาน การเน้นการฝึกทักษะการดำรงชีวิตใน
สังคม การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้สื ่อในการเรียนการ
สอน การติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอน การจัดเนื้อหาที่พอเพียงและเหมาะสม 
เมื่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ส่วนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์ รุ ่น 12 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ท ี ่ ส ุด เป ็นค ่า เฉล ี ่ ยท ี ่  4.69 เป ็น เร ื ่ องการสอดแทรก
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนค่าเฉลี ่ยระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุดเป็น
ค่าเฉลี่ยที่ 4.50 เป็นเรื่องการเน้นความรู้วิชาการควบคู่กับ
อาชีพ 
     3) การพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านต่างๆ 
      การประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรในส่วนของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านต่างๆของนิติศาสตรบัณฑิต 
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ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0) 
      (2) การจัดรายวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป พบว่า ความคิดเห็นที่บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นว ่าการจัดรายวิชาในหมวดศึกษาทั ่วไปมีความ
เหมาะสมเพียงใด โดยมีลำดับดังน้ี เหมาะสมหรือพึงพอใจมาก 
จำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) , เหมาะสมหรือพึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.3), ปานกลาง 
จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7) , ไม่เหมาะสมหรือไม่พึง
พอใจมาก จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) และไม่เหมาะสม
หรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) 
      (3) จำนวนหน่วยกิตในหมวด
วิชาเฉพาะ พบว่า ความคิดเห็นที ่บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นว่าจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะมีความ
เหมาะสมเพียงใด โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) , เหมาะสม
หรือพึงพอใจมาก จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.5), 
ปานกลาง จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.5), ไม่เหมาะสม
หรือไม่พึงพอใจมาก จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) และ
ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0) 
      (4) การจัดรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ พบว่า ความคิดเห็นที ่บัณฑิตได้แสดงความ
คิดเห็นว่าการจัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสม
เพียงใด โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด 
จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.7), เหมาะสมหรือพึงพอใจ
มาก จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6), ปานกลาง จำนวน 
2 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.7), ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมาก 
จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) และไม่เหมาะสมหรือไม่พึง
พอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) 
      (5) จำนวนหน่วยกิตในหมวด
วิชาเลือก พบวา่ ความคดิเหน็ทีบ่ณัฑติไดแ้สดงความคดิเหน็
ว่าจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกมีความเหมาะสม
เพียงใด โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด 
จำนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.2) , เหมาะสมหรือพึง
พอใจมาก จำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6) , ปานกลาง 
จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.4), ไม่เหมาะสมหรือไม่พึง
พอใจมาก จำนวน 1 คน (คิดเป็นร ้อยละ 3.8) และไม่
เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0) 
      (6) การจัดรายวิชาในหมวด
วิชาเลือก พบวา่ ความคดิเหน็ทีบ่ณัฑติไดแ้สดงความคดิเหน็
ว่าการจัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกมีความเหมาะสมเพียงใด 
โดยมีลำดับดังนี้ เหมาะสมหรือพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 11 

คน (คิดเป็นร้อยละ 42.3), เหมาะสมหรือพึงพอใจ จำนวน 9 
คน (คิดเป็นร้อยละ 34.6), ปานกลาง จำนวน 4 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 15.4), ไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจมาก จำนวน 1 
คน (คิดเป็นร้อยละ 3.8) , ไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล จำนวน 
1 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.8) และไม่เหมาะสมหรือไม่พึงพอใจ
มากที่สุด จำนวน 0 คน (คิดเป็นร้อยละ 0) 
     2) การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 
      การประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถแบ่งความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆในด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร เป็นจำนวน 16 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
คำตอบความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จำนวน 5 ข้อ ได้แก่ 
การสร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับ
ศิษย์ การส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม การ
เน้นการสอดแทรกจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในทุก
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม การส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื ่นๆ รองลงมาให้
ความคิดเห็นในระดับมาก จำนวน 11 ข้อได้แก่ การเน้น
ความรู้วิชาการควบคู่กับอาชีพ การส่งเสริมการคิดอย่างเป็น
ระบบ การส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ การเน้นความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของอาชีพกับสังคม การเน้นการฝึก
ทักษะการทำงาน การเน้นการฝึกทักษะการดำรงชีวิตใน
สังคม การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การส่งเสริม
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้สื ่อในการเรียนการ
สอน การติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอน การจัดเนื้อหาที่พอเพียงและเหมาะสม 
เมื่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ส่วนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์ รุ ่น 12 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ท ี ่ ส ุด เป ็นค ่า เฉล ี ่ ยท ี ่  4.69 เป ็น เร ื ่ องการสอดแทรก
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนค่าเฉลี ่ยระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุดเป็น
ค่าเฉลี่ยที่ 4.50 เป็นเรื่องการเน้นความรู้วิชาการควบคู่กับ
อาชีพ 
     3) การพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านต่างๆ 
      การประเมินความเหมาะสม
ของหลักสูตรในส่วนของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้านต่างๆของนิติศาสตรบัณฑิต 

รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากข้อคำถาม
ในแบบสอบถามสามารถแบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นจำนวน 10 ข้อ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
จำนวน 5 ข ้อ ได ้แก ่ การม ีความร ักในว ิชาช ีพ การม ี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การมีความคิด วิเคราะห ์
วิจารณ์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม การมีจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชีพ รองลงมาให้ความคิดเห็นในระดับมาก 
จำนวน 5 ข้อได้แก่ การมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
การม ีความสามารถทางคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลย ี
สารสนเทศ การมีความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ การมี
นิสัยใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การมีความเป็นผู้นำ 
เมื่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรใน
ส่วนการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในด้านต่างๆของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่น 12 ที่
สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 
4.65 เป ็น เร ื ่ องการม ีความร ักในว ิชาช ีพ  และการม ี
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ส่วนค่าเฉลี่ยระดับมาก  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.50 เป็นเรื่อง
การมีความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
     4) การประเมินประโยชน์ของ
รายวิชาต่างๆในหลักสูตร 
       จากข้อคำถามความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆจำนวน 3 ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับมากที ่สุด จำนวน 1 ข้อ 
ได้แก่ ความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ รองลงมาให้ความคิดเห็น
ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อได้แก่ ความรู้ในหมวดวิชาศึกษา
ทั ่วไป ความรู ้ในหมวดวิชาเลือกเสรี เมื ่อพิจารณาการ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรในส่วนการประเมิน
ประโยชน์ของรายวิชาต่างๆในหลักสูตรของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์ รุ ่น 12 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเป็นค่าเฉลี่ยที ่4.58 เป็นเรื่องความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
ส่วนค่าเฉลี่ยระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น
ค่าเฉลี่ยที่ 4.42 เป็นเรื่องความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และความรู้ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
     5) ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร 
      5.1 ด้านเนื้อหา 
        การประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรในด้านเนื้อหาของ
นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 

2561 จากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถแบ่งความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ออกเป็น 7 ข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับปานกลางเท่ากันทั้ง 
7 ข้อ ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในหมวดวิชาเอก ความ
ไม่เหมาะสมของเนื ้อหากับจำนวนหน่วยกิต เนื ้อหาของ
รายวิชาไม่น่าสนใจ เนื ้อหาไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน เนื้อหาวิชาเอกไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้สอบเมื่อฝึก
ประสบการณ์ว ิชาชีพ เนื ้อหาบางรายวิชามีปริมาณมาก 
เนื้อหาบางรายวิชาไม่ครอบคลุม เมื่อพิจารณาการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรในส่วนด้านเนื ้อหา พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางเป็น
ค่าเฉลี่ยที่ 3.38 เป็นเรื่องความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในหมวด
วิชาเอก 
      5.2 ด้านผู้สอน 
       การประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรในด้านผู้สอนของ 
นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 จากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถแบ่งความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ออกเป็น 9 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับปานกลางจำนวน 8 
ข้อ ได้แก่ ผู ้สอนสอนไม่ครบหลักสูตร ผู ้สอนขาดความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน ผู้สอนขาดทักษะในการสอน ผู้สอนไม่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ผู้สอนไม่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง ผู้สอนสอน
ไม่ตรงตามเนื ้อหาที ่กำหนดในประมวลรายวิชา ผู ้สอนไม่
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ผู้สอนขาดการ
ใช้สื ่อที ่เหมาะสม รองลงมาให้ความคิดเห็นในระดับน้อย 
จำนวน 1 ข้อได้แก่ ผู ้สอนไม่เตรียมตัวในการสอน เมื ่อ
พิจารณาการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรในส่วน
ด้านผู ้สอน พบว่ามีค่าเฉลี ่ยระดับปานกลาง โดยข้อที ่มี
ค่าเฉลี่ยปานกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.23 เป็นเรื่องผู้สอนสอน
ไม่ครบหลักสูตร ส่วนค่าเฉลี่ยระดับน้อย  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยเป็นค่าเฉลี่ยที่ 2.50 เป็นเรื่องผู้สอนไม่เตรียมตัวในการ
สอน 
      5.3 ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน 
       การประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรในด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอนของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษา
ในป ีการศ ึกษา 2561 จากข ้อคำถามในแบบสอบถาม
สามารถแบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ออกเป็น 8 ข้อ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับ
ปานกลางเท่ากันทั ้ง 8 ข้อ ได้แก่ ขาดการจัดกิจกรรมที ่
หลากหลาย ขาดการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถตาม
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ศักยภาพของผู้เรียน ขาดการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ขาดการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นขาดการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ขาดการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นครูอย่างต่อเนื่อง 
ขาดการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความ
เคล่ือนไหวทางการศึกษา ขาดการจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการ
สอน เมื่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ในส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.00 
เป็นเรื่องขาดการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
      5.4 ด้านสื ่อการเรียนการ
สอนและการค้นคว้า 
       การประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรในด้านสื่อการเรียน
การสอนและการค้นคว้าของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่
จบการศ ึกษาในป ีการศ ึกษา  2561 จากข ้อคำถามใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
ออกเป็น 6 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบความ
คิดเห็นในระดับปานกลางจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ขาดเอกสาร
ประกอบการเรียนในวิชาต่างๆ ขาดหนังสือและวารสาร
ทางการศึกษาที ่ใช้ในการค้นคว้า หนังสือและวารสารใน
ห้องสมุดไม่ทันสมัย ความจำกัดของแหล่งค้นคว้า เช่น จุด
บริการอินเตอร์เน็ต ขาดหนังสือที่ใช้เป็นเอกสารหลักในการ
เรียน ขาดการส่งเสริมการใช้แหล่งวิทยาการต่างๆนอกจาก
ห้องสมุด เม ื ่อพ ิจารณาการประเม ินความเหมาะสม 
ของหลักสูตรในส่วนด้านสื ่อการเรียนการสอนและการ
ค้นคว้า พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ปานกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.08 เป็นเรื่องขาดการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งวิทยาการต่างๆนอกจากห้องสมุด 
      5.5 ด้านการประเมินผล 
       การประเมินความคิดเห็น
เก ี ่ยวก ับการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตรในด ้านการ
ประเมินผลของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 จากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถ
แบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ออกเป็น 7 ข้อ กลุ ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับปานกลาง
จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ขาดการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
การวัดและการประเมินเน้นความรู้ความจำเป็นสำคัญ ขาด
การประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน งานที่มอบหมายในแต่ละ
วิชามีมาก ผู้เรียนขาดโอกาสในการร่วมประเมินผลตนเอง การ
ประเมินผลไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ความยุติธรรมใน
การตัดสินการประเมิน เมื ่อพิจารณาการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรในส่วนด้านการประเมินผล พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางเป็น
ค่าเฉลี ่ยที ่ 3.00 เป็นเร ื ่องขาดการวัดและประเมินผลที ่
หลากหลาย 
      5.6 การประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตต่อวิทยาลัย 
       การประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อวิทยาลัยของนิติศาสตรบัณฑิต รุ ่นที ่ 12  
ที ่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากข้อคำถามใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ออกเป็น 20 ข้อ พบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบ
ความคิดเห็นในระดับมาก จำนวน 16 ข้อ ได้แก่ บัณฑิตพึง
พอใจในอาคารสถานที่เรียนของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจใน
สนามกีฬาของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจในห้องน้ำของ
วิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย บัณฑิต
พึงพอใจในบริการห้องสมุดของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจใน
บริการสำนักทะเบียนละวัดผลของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจ
ในอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทฤษฎีของวิทยาลัย บัณฑิต
พึงพอใจในอุปกรณ์ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหรือ
ทดลอง บัณฑิตพึงพอใจในกิจกรรมประกอบการเรียนที ่
วิทยาลัยจัดให้ บัณฑิตพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ประจำ บัณฑิตพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์พิเศษ บัณฑิตพึงพอใจต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที ่สายสนับสนุน บัณฑิตพึงพอใจต่อบริการของ
พนักงานขับรถของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อบริการร้านค้า
ของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อสำนักบริการวิชาการ
ด้านหน้าของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อประเพณีการไหว้ของ
วิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อป้ายประชาสัมพันธ์ในตึกของ
วิทยาลัย  เมื ่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรในส่วนการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
ว ิทยาล ัยของบัณฑิตคณะนิต ิศาสตร ์ ร ุ ่น 12 ที ่สำเร ็จ
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.38 เป็นเรื่อง
บัณฑิตพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ประจำ ส่วนค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ปานกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.42 เป็นเรื่องการบัณฑิตพึงพอใจ
ในระบบอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศของวิทยาลัย  
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต 
   ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ลักษณะของหน่วยงาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะของหน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน จำนวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.6) 
รองลงมา เป็นธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 
23.8) , รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 
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ศักยภาพของผู้เรียน ขาดการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ขาดการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นขาดการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ขาดการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นครูอย่างต่อเนื่อง 
ขาดการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความ
เคล่ือนไหวทางการศึกษา ขาดการจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะการ
สอน เมื่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ในส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.00 
เป็นเรื่องขาดการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  
      5.4 ด้านสื ่อการเรียนการ
สอนและการค้นคว้า 
       การประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรในด้านสื่อการเรียน
การสอนและการค้นคว้าของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่
จบการศ ึกษาในป ีการศ ึกษา  2561 จากข ้อคำถามใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
ออกเป็น 6 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบความ
คิดเห็นในระดับปานกลางจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ขาดเอกสาร
ประกอบการเรียนในวิชาต่างๆ ขาดหนังสือและวารสาร
ทางการศึกษาที ่ใช้ในการค้นคว้า หนังสือและวารสารใน
ห้องสมุดไม่ทันสมัย ความจำกัดของแหล่งค้นคว้า เช่น จุด
บริการอินเตอร์เน็ต ขาดหนังสือที่ใช้เป็นเอกสารหลักในการ
เรียน ขาดการส่งเสริมการใช้แหล่งวิทยาการต่างๆนอกจาก
ห้องสมุด เม ื ่อพ ิจารณาการประเม ินความเหมาะสม 
ของหลักสูตรในส่วนด้านสื ่อการเรียนการสอนและการ
ค้นคว้า พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ปานกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.08 เป็นเรื่องขาดการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งวิทยาการต่างๆนอกจากห้องสมุด 
      5.5 ด้านการประเมินผล 
       การประเมินความคิดเห็น
เก ี ่ยวก ับการเร ียนการสอนตามหล ักส ูตรในด ้านการ
ประเมินผลของนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 ที่จบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 จากข้อคำถามในแบบสอบถามสามารถ
แบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ออกเป็น 7 ข้อ กลุ ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับปานกลาง
จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ขาดการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
การวัดและการประเมินเน้นความรู้ความจำเป็นสำคัญ ขาด
การประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน งานที่มอบหมายในแต่ละ
วิชามีมาก ผู้เรียนขาดโอกาสในการร่วมประเมินผลตนเอง การ
ประเมินผลไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ความยุติธรรมใน
การตัดสินการประเมิน เมื ่อพิจารณาการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรในส่วนด้านการประเมินผล พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางเป็น
ค่าเฉลี ่ยที ่ 3.00 เป็นเร ื ่องขาดการวัดและประเมินผลที ่
หลากหลาย 
      5.6 การประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตต่อวิทยาลัย 
       การประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อวิทยาลัยของนิติศาสตรบัณฑิต รุ ่นที ่ 12  
ที ่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จากข้อคำถามใน
แบบสอบถามสามารถแบ่งความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
ออกเป็น 20 ข้อ พบว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบ
ความคิดเห็นในระดับมาก จำนวน 16 ข้อ ได้แก่ บัณฑิตพึง
พอใจในอาคารสถานที่เรียนของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจใน
สนามกีฬาของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจในห้องน้ำของ
วิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย บัณฑิต
พึงพอใจในบริการห้องสมุดของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจใน
บริการสำนักทะเบียนละวัดผลของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจ
ในอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทฤษฎีของวิทยาลัย บัณฑิต
พึงพอใจในอุปกรณ์ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหรือ
ทดลอง บัณฑิตพึงพอใจในกิจกรรมประกอบการเรียนที ่
วิทยาลัยจัดให้ บัณฑิตพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ประจำ บัณฑิตพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์พิเศษ บัณฑิตพึงพอใจต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที ่สายสนับสนุน บัณฑิตพึงพอใจต่อบริการของ
พนักงานขับรถของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อบริการร้านค้า
ของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อสำนักบริการวิชาการ
ด้านหน้าของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อประเพณีการไหว้ของ
วิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจต่อป้ายประชาสัมพันธ์ในตึกของ
วิทยาลัย  เมื ่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรในส่วนการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
ว ิทยาล ัยของบัณฑิตคณะนิต ิศาสตร ์ ร ุ ่น 12 ที ่สำเร ็จ
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.38 เป็นเรื่อง
บัณฑิตพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ประจำ ส่วนค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ปานกลางเป็นค่าเฉลี่ยที่ 3.42 เป็นเรื่องการบัณฑิตพึงพอใจ
ในระบบอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศของวิทยาลัย  
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต 
   ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 21 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ลักษณะของหน่วยงาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะของหน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน จำนวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.6) 
รองลงมา เป็นธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 
23.8) , รัฐวิสาหกิจและอื่นๆ จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 

9.6) เป็นจำนวนน้อยที่สุด เพศพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 52.4) และรองลงมา 
เป็นเพศหญิง จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.6) อายุ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุต่ำกว่า 35 ปีจำนวน 13 
คน (คิดเป็นร้อยละ 61.9) รองลงมา มีอายุระหว่าง 35 – 45 
ปี จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.6) และมีอายุมากกว่า 45 
ปี จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.5) เป็นจำนวนน้อยที่สุด 
ตำแหน่งผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ตำแหน่งอื่นๆ จำนวน 7 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.3) รองลงมา
เป็นหัวหน้าแผนก/ฝ่าย จำนวน 6 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.6) , 
เจ้าของกิจการ จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 19) , ผู้จัดการ 
จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.3) และไม่ประสงค์จะกรอก
ข้อมูล จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.8) เป็นจำนวนน้อย
ท่ีสุด นโยบายในการพิจารณารับพนักงานพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีนโยบายในการพิจารณารับพนักงานส่วนใหญ่ คือ สาขาวิชา
ที ่สำเร็จการศึกษา จำนวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.7) 
รองลงมาเป็น สถาบันการศึกษา จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 14.3) , บุคลิกภาพ จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.5) 
และ ความสามารถพิเศษและอ่ืนๆ จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 9.6) หน่วยงานมีความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาใด
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการบัณฑิตในสาขา
นิติศาสตร์เป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 
71.4) และรองลงมา ไม่ประสงค์จะกรอกข้อมูล จำนวน 6 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 28.6) 
  การประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต 
   สำหรับการความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 12 ท่ีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2561 จากข้อคำถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆจำนวน 27 ข้อ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้คำตอบความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด จำนวน 12 ข้อ ได้แก่ มีความขยันหมั่นเพียร และ
ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต สามารถพิจารณาส่ิงต่างๆด้วย
ความยุติธรรมและถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ  
เสียสละ อดกลั้น และมีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมในโครงการ
และกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงาน มีความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื ่นหรือทำงานเป็นทีม ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ สัญญา และข้อตกลงขององค์กร ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รับทั้งผิดและชอบจากผล
การปฏิบัติของตน เป็นผู ้รู ้จักให้โอกาส และยอมรับความ
แตกต่างของผู้อื ่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู ้อื ่นได้ โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการ
ทำงานของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

ในระดับใด รองลงมาให้ความคิดเห็นในระดับมาก จำนวน 
15 ข้อได้แก่ มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและช่วยเหลือ
ผู ้อื ่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดี สามารถสรุปความ 
ตีความ ขยายความและจับใจความได้ มีความเข้าใจใน
บทบาทวิชาชีพของตนเอง มีทักษะและความชำนาญเกี่ยวกับ
วิชาชีพที่ปฏิบัติงาน สามารถระบุความรู้ด้านทฤษฎีต่างๆหรือ
ความรู ้พื ้นฐานที ่เป็นพื ้นฐานได้ มีความสามารถในการ
วางแผนจัดระบบงานและควบคุมงาน แสวงหาความรู้ และ
สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้ มีกระบวนการคิดเป็นระบบ 
คิดวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะและให้เหตุผลเพื ่อการ
ตัดสินใจได้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์
ใหม่ได้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สำรวมกาย วาจา ใจ และไม่
กล่าวร้ายผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
โดยสมัครใจ มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมขององค์กร
หรือหน่วยงาน สามารถเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับสถานการณ์ สามารถ
เปลี ่ยนแปลงข้อมูลเชิงตัวเลขให้เป็นข่าวสารที ่มีคุณภาพ 
รวมทั้งสามารถอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ผู้อื ่นได้อย่างเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และความรู ้เชิงสถิติเบื ้องต้นในการ
ปฏิบัติงาน เมื ่อพิจารณาการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรในส่วนการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตคณะนิติศาสตร ์รุ่น 12 
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.71 เป็น
เรื ่องมีความขยันหมั่นเพียร และประกอบอาชีพด้วยความ
สุจริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื ่นได้ รองลงมาเป็นส่วนค่าเฉลี่ยระดับมาก  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี ่ยมากเป็นค่าเฉลี ่ยที ่ 4.48 เป็นเรื ่องมีความเมตตา 
กรุณา เอื ้ออาทรและช่วยเหลือผู ้อ ื ่น ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สำรวมกาย วาจา ใจ 
และไม่กล่าวร้ายผู ้อื ่น มีความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยสมัครใจ  
 
6. อภิปรายผล 
 1. จากการวิจัย พบว่า นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 12 
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 มีงานทำจำนวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 เป็นการแสดงให้เห็นว่า บัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานวิชาชีพโดยตรง 
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 2. บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรของคณะ
นิติศาสตร์ในด้านโครงสร้างและการจัดรายวิชาในหลักสูตร 
การจัดการเร ียนการสอนตามหลักสูตรและการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดรวมท้ังรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
แสดงให้เห็นว่าการเรียนในรายวิชาต่างๆของคณะนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่
ตัวของผู้เรียนเองและแก่สังคมส่วนรวมด้วย 
  3. บัณฑิตมีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในด้านเนื้อหา 
แต่ในส่วนของด้านผู้สอน , ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน , 
ด้านสื ่อการเรียนการสอนและแหล่งค้นคว้าและด้านการ
ประเมินมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  4. บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียอยู ่ในระดับมากที ่สุด อาทิ บัณฑิตพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ , บัณฑิตพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ , บัณฑิตพึงพอใจ
ต่อประเพณีการไหว้ของวิทยาลัย , บัณฑิตพึงพอใจต่อการ
บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและบัณฑิตพึงพอใจต่อ
ป้ายประชาสัมพันธ์ในตึกของวิทยาลัย เป็นต้น ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตดังกล่าวอยู่ในระดับมากท่ีสุดซ่ึงเป็นการสะท้อนให้
เห็นว่าการบริการด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียเป็นท่ีพึงพอใจของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
  5. ผู ้ ใช ้บ ัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพของ 
นิติศาสตรบัณฑิต รุ ่นที ่ 12 ที ่สำเร็จการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2561 ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็น
ว่าการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว
มีประสิทธิผลที่บังเกิดเป็นผลดี จึงทำให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความ 
พึงพอใจเป็นอย่างย่ิง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 ควรปร ั บปร ุ งหล ั กส ู ตรให ้ ม ี ความ 
ครอบคลุมและทันสมัยอยู ่เสมอ ทุกๆ ปี โดยจัดให้มีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อนำผลการประเมินไป
ดำเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน 
  1.2 ควรจัดให้มีการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการ 
 

สื ่อสารในปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาเพื ่อปรับพื ้นฐานทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศกอปรกับควรจัด
ให้มีการทดสอบวัดความรู้ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมและ
จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ทักษะดังกล่าวอีกครั้งภายหลัง
จากที่สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนด 
  1.3 ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาความรู ้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ
หรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานตามสายวิชาชีพ
กฎหมาย เช ่น ศาล อัยการ ทนายความ รวมทั ้งสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีนำบทบัญญัติกฎหมายไป
ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างและ
ระบบการทำงานขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมายรวมทั้งเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้พิจารณาเพื ่อเลือกสายงานวิชาชีพ
กฎหมายท่ีตนต้องการและมีความถนัดเช่ียวชาญโดยเฉพาะ 
  1.4 ควรจัดให้ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต
ภาคเอกชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร 
เนื่องจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตในสังคมปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นภาคเอกชนจึงจำเป็นที่จะให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการจัดและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานอื ่นที ่มิใช่ตลาดแรงงานวิชาชีพ
กฎหมายโดยตรงอย่างเดียว 
 2) ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการทำวิจัยประเมินและติดตามผล
นิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียให้ครอบคลุมข้ึน โดย
นอกจากจะศึกษาจากตัวบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตแล้ว ควร
ศึกษาข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งกำลังจะสำเร็จ
การศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคตและเพื ่อทราบความต้องการของกลุ ่มนักศึกษา
ดังกล่าวภายหลังจากท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว 
   2.2 แบบสอบถามด้านการประเมินความ 
พึงพอใจของนิติศาสตร์บัณฑิตต่อวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมี
ความพึงพอใจบางด้านที่ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย ดังนั้น จึง
ควรมีการพัฒนาและสร้างระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 
  2.3 แบบสอบถามบางส่วนควรลดจำนวนลง
เนื่องจากหากเป็นแบบสอบถามที่มีจำนวนคำถามมากเกินไป
จะทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่กรอกข้อมูลท่ีแท้จริง  
2.4 ควรนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดทำแบบสอบถาม เพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแบบสอบถามของผู้ตอบ
แบบสอบถามยิ่งขึ ้น อาทิเช่น การจัดทำแบบสอบถามโดย
ผ่านแอปพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือ 
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 2. บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรของคณะ
นิติศาสตร์ในด้านโครงสร้างและการจัดรายวิชาในหลักสูตร 
การจัดการเร ียนการสอนตามหลักสูตรและการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดรวมท้ังรายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์มีประโยชน์ในระดับมากที่สุด 
แสดงให้เห็นว่าการเรียนในรายวิชาต่างๆของคณะนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งแก่
ตัวของผู้เรียนเองและแก่สังคมส่วนรวมด้วย 
  3. บัณฑิตมีความเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมในระดับมากในด้านเนื้อหา 
แต่ในส่วนของด้านผู้สอน , ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน , 
ด้านสื ่อการเรียนการสอนและแหล่งค้นคว้าและด้านการ
ประเมินมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  4. บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียอยู ่ในระดับมากที ่สุด อาทิ บัณฑิตพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ , บัณฑิตพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ , บัณฑิตพึงพอใจ
ต่อประเพณีการไหว้ของวิทยาลัย , บัณฑิตพึงพอใจต่อการ
บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและบัณฑิตพึงพอใจต่อ
ป้ายประชาสัมพันธ์ในตึกของวิทยาลัย เป็นต้น ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตดังกล่าวอยู่ในระดับมากท่ีสุดซ่ึงเป็นการสะท้อนให้
เห็นว่าการบริการด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียเป็นท่ีพึงพอใจของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
  5. ผู ้ ใช ้บ ัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพของ 
นิติศาสตรบัณฑิต รุ ่นที ่ 12 ที ่สำเร็จการศึกษาประจำปี
การศึกษา 2561 ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็น
ว่าการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว
มีประสิทธิผลที่บังเกิดเป็นผลดี จึงทำให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความ 
พึงพอใจเป็นอย่างย่ิง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 ควรปร ั บปร ุ งหล ั กส ู ตรให ้ ม ี ความ 
ครอบคลุมและทันสมัยอยู ่เสมอ ทุกๆ ปี โดยจัดให้มีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อนำผลการประเมินไป
ดำเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน 
  1.2 ควรจัดให้มีการเสริมสร้างทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการ 
 

สื ่อสารในปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาเพื ่อปรับพื ้นฐานทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศกอปรกับควรจัด
ให้มีการทดสอบวัดความรู้ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมและ
จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ทักษะดังกล่าวอีกครั้งภายหลัง
จากที่สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำหนด 
  1.3 ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาความรู ้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ
หรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานตามสายวิชาชีพ
กฎหมาย เช ่น ศาล อัยการ ทนายความ รวมทั ้งสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีนำบทบัญญัติกฎหมายไป
ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างและ
ระบบการทำงานขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมายรวมทั้งเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้พิจารณาเพื ่อเลือกสายงานวิชาชีพ
กฎหมายท่ีตนต้องการและมีความถนัดเช่ียวชาญโดยเฉพาะ 
  1.4 ควรจัดให้ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต
ภาคเอกชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร 
เนื่องจากผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตในสังคมปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นภาคเอกชนจึงจำเป็นที่จะให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการจัดและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานอื ่นที ่มิใช่ตลาดแรงงานวิชาชีพ
กฎหมายโดยตรงอย่างเดียว 
 2) ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการทำวิจัยประเมินและติดตามผล
นิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียให้ครอบคลุมข้ึน โดย
นอกจากจะศึกษาจากตัวบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตแล้ว ควร
ศึกษาข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งกำลังจะสำเร็จ
การศึกษาเพื่อทราบถึงความต้องการในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคตและเพื ่อทราบความต้องการของกลุ ่มนักศึกษา
ดังกล่าวภายหลังจากท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว 
   2.2 แบบสอบถามด้านการประเมินความ 
พึงพอใจของนิติศาสตร์บัณฑิตต่อวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมี
ความพึงพอใจบางด้านที่ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย ดังนั้น จึง
ควรมีการพัฒนาและสร้างระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 
  2.3 แบบสอบถามบางส่วนควรลดจำนวนลง
เนื่องจากหากเป็นแบบสอบถามที่มีจำนวนคำถามมากเกินไป
จะทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่กรอกข้อมูลท่ีแท้จริง  
2.4 ควรนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดทำแบบสอบถาม เพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแบบสอบถามของผู้ตอบ
แบบสอบถามยิ่งขึ ้น อาทิเช่น การจัดทำแบบสอบถามโดย
ผ่านแอปพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือ 
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