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การประเมินและติดตามนิติศาสตรบัณฑิตรุนที่ 6 ปการศึกษา 2554 คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแกน
An Evaluation and Follow up Study of LL.B. The Sixth Graduates 2011,
Faculty of Law,College of Asian Scholars
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ* รวีวรรณ พินิจรัมย ** อัครเดช กิ่งหลักเมือง***
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม
ผสาร(Mixed- method research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจ และติดตามการทํางานของนิติศาสตรบัณฑิต รุน
ที่ 6 ปการศึกษา 2554 โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่ งมือรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ภายในพืน้ ที่
จังหวัดขอนแกนกลุมตัวอยางคือ บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียซึ่งสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 จํานวน 28 คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 10 คน การเก็บขอมูล
ดําเนินการภายหลังวันรับปริญญา การวิเคราะหขอ มูลจําแนกเปน 2 สวนคือ การวิเคราะหเนือ้ หา (Content analysis)
และการวิเคราะหเชิงสถิติ (Statistical analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงและเพศชายในอัตราเทากันคือ ฝายละ 14 คน (คิดเปนรอยละ 50) สวนใหญ
มีอายุตั้งแต 20-31 ป จํานวน 24 คน (คิดเปนรอยละ 85.7) สถานภาพสวนใหญ โสดเปนจํานวน 25 คน (คิดเปนรอย
ละ 89.3 ) มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 2.50-3.24 เปนจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 50 มีงานทําเปนจํานวน 16 คน (คิด
เปนรอยละ 57.1) มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 35.7 สวนใหญ มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน ทํางานในระดับเจาหนาที่จํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 64.3
2. บัณฑิตนิติศาสตรรุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 มีงานทําคิดเปนรอยละ 57.1
3. บัณฑิตมีความคิดเห็นวาหลักสูตรของคณะนิติศาสตรในดานโครงสรางและการจัดรายวิชาในหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความเหมาะสมมากโดยเฉพาะเรือ่ งการเนนการสอดแทรกจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพในทุกรายวิชาที่เกี่ยวของมีความเหมาะสมมากที่สุด
4. รายวิชาตาง ๆในหลักสูตรของคณะนิติศาสตรมีประโยชนในระดับมาก
5. การเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ทัง้ ดานเนือ้ หา ดานผูส อน ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอนและการคนควาและดานการประเมินผล
6. บัณฑิตมีความพึงพอใจตอวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอยูใ นระดับมาก ในดานการบริการหองสมุด ความพึงพอใจ
ในหองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร ความพึงพอใจในบริการสํานักทะเบียนและวัดผล บัณฑิตมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยประจํา บัณฑิตมีความพึงพอใจตอบริการรานคาของวิทยาลัยเปนตน
* อาจารยประจํา,คณบดีคณะนิติศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
** อาจารยประจํา,รักษาการรองคณบดีคณะนิติศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
*** บุคลากรสนับสนุน,คณะนิติศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

68

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

7. ผูใ ชบณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพของบัณฑิตของคณะนิตศิ าสตร รุน ที่ 6 ทีส่ าํ เร็จการศึกษาประจําปการ
ศึกษา 2554 โดยอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การติดตามบัณฑิต การประเมินความพึงพอใจบัณฑิต การประเมินความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบ
การ ผูใชบัณฑิต
ABSTRACT
This research study was a Descriptive Research which used the mixed research methodology.
It was both a quantitative and qualitative research. The purpose was to assess customer satisfaction and follow up the sixth year graduates, Bachelor of Law in 2011 academic year. Questionnaires
were used to collect the data. Samples were collected from LL.B. degree course from the College
of Asean Scholars in the academic year of 2011. The number of LL.B. graduates was 28 persons and
10 employers. The data collection was processed after the graduation day. The analysis was divided
into 2 parts, the content analysis and statistical analysis. The computer program was used to find
the mean. The results found below:
1. The majority of respondents who answered the questionnaires were 28 persons (100%)
and the sample were equally females and males whose rate was 14 percent (50%). The samples
were aged from 20 to 31 years, with 24 people (85.7%). Single status is the number of 25 persons
(85.7%). The average grade points of the graduates were 2.50 to 3.24 which were 14 persons (50%).
The employed average was 16 persons (57.1%). The income is below 10,000 THB which were 10
persons (35.7%). Most of the samples’ careers are employees in the private companies. The majority
of the samples work as staff which the number is 18 persons (64.3%).
2. The sixth graduates of the Faculty of Law who have graduated in the academic year of
2011 are employed for 57.1%.
3. The graduates have commented courses of the Faculty of Law in the aspect of structure
and organization of courses in the curriculum, the teaching curriculum and the learning objectives
development are in the appropriate level. Particularly there is an emphasis on incorporating ethics
in the profession in all subjects involved are the most appropriate.
4. Courses in the curriculum of the Faculty of Law have been at a highly useful level.
5. The teaching courses are highly appropriate in the content, teachers, the teaching activities, teaching medias, researches and evaluations.
6. The graduates are satisfied with the College of Asian Scholars at a high level such as they
are satisfied with the library service, the computer labs, the service of the Office of the Registrar.
The graduates are satisfied with the teaching of the lecturers and the service of the college store.
7. The employers of the graduates are satisfied with the quality of the sixth graduates of
the Faculty of Law in the 2011 academic year at the high level.
Important words: The follow up of the graduates, The evaluation of the graduates’ satisfaction, The
evaluation of the graduates’ employers, The entrepreneur, The graduates’ users
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อประเมินและติดตามการมีงานทําของ
บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2554
2. เพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ความเหมาะสมและประโยชนของรายวิชาตาง
ๆ ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร จาก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554
3. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต คณะนิตศิ าสตรทมี่ ตี อ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย จากบัณฑิตนิติศาสตรที่สําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2554
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูประกอบ
การหรือนายจางทีม่ ตี อ บัณฑิตหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตรที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554
3. ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทํา
วิจัย มีดังตอไปนี้
1. บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต คณะ
นิ ติ ศ าสตร ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ าก
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
2554 จํานวน 28 คน
2. ผูใ ชบณ
ั ฑิตหรือเจาของสถานประกอบการที่
รับผูส าํ เร็จการศึกษาจากคณะนิตศิ าสตร วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียเขาทํางาน จํานวน 10 คน
4. วิธีการวิจัย
1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary
Research) โดยการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดใน
หนังสือวิชาการ วารสาร เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ
และรายงานผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ นํามากําหนดขอบ
เขตการศึกษาในแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาการ
ศึกษาวิจยั โดยนํากรอบ แนวคิดมาสรางเปนแบบสอบ ถาม
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2. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่ งมือเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จะนํามาทําการวิเคราะห
3. กลุมตัวอยาง ประกอบดวยบัณฑิต คณะ
นิติศาสตรที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 จํานวน
28 คน และผูใ ชบณ
ั ฑิตจํานวน 10 คน เก็บขอมูลดําเนินการ
ภายหลังวันรับปริญญา
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูล
6. การแปลผลจากวิเคราะหขอมูล
5. ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลของบัณฑิต
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในสวนนี้เปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม พบวาจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 28 คน (คิดเปนรอยละ 100) เปน
เพศชายและเพศหญิงจํานวนเทากันคือ ฝายละ 14 คน(คิด
เปนรอยละ 50) มีอายุตงั้ แต 20 - 31 ป จํานวน 24 คน(คิด
เปนรอยละ 85.7) มีสถานภาพโสดจํานวน 25 คน(คิดเปน
รอยละ 89.3)มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 - 3.24 จํานวน
14 คน (คิดเปนรอยละ 50)
ตอนที่ 2 ภาวะการมีงานทํา
ภาวะการมีงานทําของกลุม ตัวอยางผูต อบแบบสอบถาม
พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมงี านทํา จํานวน 16 คน (คิด
เปนรอยละ 57.1) และรองลงมากลุมตัวอยางไมมีงานทํา
จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 32.1) อื่น ๆ เชน ศึกษา
ตอระดับปริญญาโท เปนตน ขอจํากัดในการเลือกจังหวัด
หรือเลือกงาน พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญไมมขี อ จํากัดฯ
จํานวน 19 คน(คิดเปนรอยละ 67.9) มีขอจํากัดฯจํานวน
9 คน(คิดเปนรอยละ 32.1) ระยะเวลาในการทํางาน พบ
วากลุมผูที่มีงานทําสวนใหญที่มีระยะเวลาทํางานตํ่ากวา
1 ป มีจํานวน 11 คน (คิดเปนรอยละ 39.3) รองลงมาคือ
ระยะเวลาทํางาน 4 ปขนึ้ ไปแตไมเกิน 5 ป มีจาํ นวน 5 คน
(คิดเปนรอยละ 17.9) อันดับตอมาคือระยะเวลาทํางาน
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ตั้งแต 1 ปขึ้นไปแตไมเกิน 2 ป จํานวน 2 คน (คิดเปน
รอยละ 7.1) มีงานทําระยะเวลา 2 ปขึ้นไปแตไมถึง 3 ป
จํานวน 1 คน (คิดเปนรอยละ 3.6) สวนกรณีผูที่ไมมีงาน
ทํามีจํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 32.1) จํานวนสถานที่
ทํางานหลังจากจบการศึกษา พบวากลุม ตัวอยางทีม่ สี ถาน
ทีท่ าํ งานเพียงแหงเดียวหลักจากสําเร็จการศึกษา มีจาํ นวน
16 คน (คิดเปนรอยละ 57.1) และรองลงมาคือกลุมที่มี
ที่ทํางานมากกวา 1 แหง มีจํานวน 3 คน (คิดเปนรอย
ละ 10.7) สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน 9 คนยังคง
มีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) รายไดเฉลี่ยตอเดือน
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท
จํานวน 10 คน (คิดเปนรอยละ 35.7) รองลงมามีรายได
15,001 - 20,000 บาท จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ
17.9) ลําดับตอมามีรายได 10,001-15,000 บาท จํานวน
3 คน (คิดเปนรอยละ 10.7) มีรายได 20,001 - 25,000
บาท มีจํานวน 1 คน (คิดเปนรอยละ 3.6) สวนกรณี
ผูที่ไมมีงานทํามีจาํ นวน 9 คนยังคงมีคาระดับไว (คิดเปน
รอยละ 32.1) รายไดจากงานพิเศษ พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญ ไมมงี านพิเศษเปนจํานวน 17 คน (คิดเปนรอยละ
60.7) มีงานพิเศษทําแตมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาทมีคา
เทากับมีรายไดตั้งแต 5,001 - 10,000 บาท เปนจํานวน
5 คน(คิดเปนรอยละ 17.9) สวนที่มีรายไดพิเศษตั้งแต
10,001 - 15,000 บาท เปนกลุมนอย มีจํานวน 1 คน
(คิดเปนรอยละ 3.6) ตําแหนงของผูกรอกแบบสอบถาม
พบวาเปนระดับเจาหนาที่มากที่สุดมีจํานวน 18 คน (คิด
เปนรอยละ 64.3) สวนรองลงมาคือหัวหนางานมีจาํ นวน 1
คน (คิดเปนรอยละ 3.6) สวนกรณีผทู ไี่ มมงี านทํามีจาํ นวน
9 คนยังคงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) ประเภท
งาน พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญ ทํางานประเภทพนักงาน
เอกชน จํานวน 10 คน (คิดเปนรอยละ 35.7) รองลงมา
เปนลูกจางประจํา จํานวน 4 คน (คิดเปนรอยละ 14.3)
เปนขาราชการและลูกจางชั่วคราวจํานวนเทากัน คือ 2
คน (คิดเปนรอยละ 7.1) และทํางานประเภทธุรกิจอิสระ/
เจาของกิจการ จํานวน 1 คน (คิดเปนรอยละ 3.6) เปน
จํานวนนอยที่สุด สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน 9 คน

ยังคงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) ปญหาในการ
ทํางาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมพบปญหาในการ
ทํางาน จํานวน 17 คน (คิดเปนรอยละ 60.7) รองลงมา
 หาในการทํางาน จํานวน 2 คน (คิดเปนรอยละ 7.1)
มีปญ
สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน 9 คนยังคงมีคาระดับ
ไว (คิดเปนรอยละ 32.1) การนําความรูดานนิติศาสตร
ไปประยุกตใชในการทํางาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
นําความรูไปประยุกตใชได ปานกลาง มากที่สุด จํานวน
14 คน (คิดเปนรอยละ 50.0) กลุมรองลงมานําความรูไป
ประยุกตใชได นอย จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 10.7)
รองลงมานําไปประยุกตใช มาก จํานวน 2 คน (คิดเปน
รอยละ 7.1) สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน 9 คนยัง
คงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) งานตรงกับสาขา
วิชาที่เรียน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทํางานไมตรงกับ
สาขาวิชาทีเ่ รียน จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 32.1) และ
รองลงมากลุมตัวอยางทํางานตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา
“ปานกลาง” จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 25.0) กลุม
ตัวอยางที่ทํางานตรงกับสาขาวิชา “มาก” จํานวน 3 คน
(คิดเปนรอยละ 10.7) สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน
9 คนยังคงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) ความ
พึงพอใจตองานที่ทํา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญพอใจ
กับงานที่ทํา จํานวน 15 คน (คิดเปนรอยละ 53.6) และ
รองลงมากลุมตัวอยางไมพอใจกับงานที่ทํา จํานวน 4 คน
(คิดเปนรอยละ 14.3) สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน
9 คน ยังคงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1)
ตอนที่ 3 การประเมิ น ความเหมาะสมของ
หลักสูตร
ด า นที่ 1 โครงสร า งและการจั ด รายวิ ช าใน
หลักสูตร การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรในสวน
โครงสรางและการจัดรายวิชาในหลักสูตรของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา
2554 จากขอคําถามความคิดเห็นในประเด็นตางๆ จํานวน
6 ขอ แบงออกเปน
1. จํานวนหนวยกิตในหมวดศึกษาทั่วไป กลุม
ตัวอยางใหคาปานกลางจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ
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42.9 ใหคามากจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 25.0 ใหคา
มากที่สุดจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 32.1
2. การจัดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุม
ตัวอยางใหคาปานกลางจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ
42.85 ใหคามากจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 25.0 ใหคา
มากที่สุดจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 32.1
3. จํานวนหนวยกิตในวิชาเฉพาะ กลุมตัวอยาง
ใหคามากที่สุดจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 50.0 ใหคา
มากจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 28.6 ใหคาปานกลาง
จํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 14.3 ใหคานอยจํานวน 2
คิดเปนรอยละ 7.1
4. การจัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม
ตัวอยางใหคามากที่สุดจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ
50.0 ใหคามากจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 35.7 ใหคา
ปานกลางจํานวน 4 คนคิดเปนรอยละ 14.3
5. จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเลือก กลุม
ตัวอยางใหคาปานกลางจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ
35.7 ใหคามากจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 32.1 ใหคา
มากที่สุดจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 32.1
6. การจั ด รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ ก กลุ ม
ตัวอยางใหคาปานกลางจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ
35.7 ใหคามากจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 35.7 ใหคา
มากที่สุดจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 28.6
ดานที่ 2 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร จากขอคําถาม
ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ จํานวน 16 ขอ พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด จํานวน 3 ขอ ไดแก สรางบรรยากาศความ
เปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย สงเสริมความเปนผู
มีคุณธรรมและจริยธรรม และเนนการสอดแทรกจรรยา
บรรณในการประกอบอาชีพในทุกรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ รอง
ลงมาใหความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 13 ขอ ไดแก
เนนความรูว ชิ าการควบคูก บั อาชีพ สงเสริมการคิดอยางมี
ระบบ สงเสริมการคิด วิเคราะห วิจารณ เนนความเขาใจ
ถึงความสัมพันธของอาชีพกับสังคม เนนการฝกทักษะการ
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ทํางาน เนนการฝกทักษะการดํารงชีวิตในสังคม สงเสริม
การแสวงหาความรูดวยตนเอง การใชสื่อการเรียนการ
สอน การติดตามการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอน การจัดเนือ้ หาทีพ่ อเพียงและเหมาะสม
การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับสังคม การสงเสริมใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นเมื่อพิจารณาการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรในสวนในสวนการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของบัณฑิตคณะนิตศิ าสตร รุน
ที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 พบวามี
คาเฉลีย่ ระดับมากทีส่ ดุ โดยขอทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เปนคา
เฉลี่ยที่ 4.57 เปนเรื่องสงเสริมความเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม สวนคาเฉลี่ยระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดเปนคาเฉลี่ยที่ 4.18 เปนเรื่องสงเสริมการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และการใชสื่อการเรียนการสอน
ดานที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรในดานตางๆ จากขอคําถาม
ความคิดเห็นในประเด็นตางๆ จํานวน 10 ขอ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญใหคาํ ตอบความคิดเห็นในระดับมากเปน
สวนใหญ มีจํานวน 5 ขอ ไดแก มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความคิดวิเคราะหวิจารณ มีความสามารถ
ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความเปนผูน าํ กลุม รองลง
มาใหความเห็นในระดับมากที่สุดมีจํานวน 4 ขอ ไดแก มี
ความรักในวิชาชีพ มีนสิ ยั ใฝรู และแสวงหาความรูด ว ยตัว
เอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ และอันดับสุดทายใหความเห็นระดับปานกลาง
จํานวน 1 ขอ ไดแกมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เมื่อพิจารณาการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรในดานตางๆ ของบัณฑิต
คณะนิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการ
ศึกษา 2554 คาเฉลีย่ ความคิดเห็นพบวา คาเฉลีย่ ทีม่ อี ยูใ น
ระดับมากทีส่ ดุ โดยมีคา เฉลีย่ สูงสุด 4.64 เรือ่ งมีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม อันดับรองลงมาคามีคาเฉลี่ย 4.46 เรื่อง
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สวนระดับคะแนน
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เฉลีย่ ทีอ่ ยูใ นระดับมาก โดยในรายขอคามีเฉลีย่ สูงสุด 4.13
เรื่องมีความสามารถในการปฏิบัติงาน รองลงมาคาเฉลี่ย
4.04 มีความรูทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ตอนที่ 4. การ
ประเมินความเปนประโยชนของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร
จากข อ คํ า ถามความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ต า งๆ
จํานวน 3 ขอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบ
ความคิดเห็นในระดับมากเปนสวนใหญ มีจํานวน 2 ขอ
ไดแก ความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีจํานวน 18 คน
(คิดเปนรอยละ 64.3) ความรูในหมวดวิชาเลือกเสรี มี
จํานวน 17 คน (คิดเปนรอยละ 60.7) สวนคาเฉลี่ยที่อยู
ในระดับมากที่สุด มีจํานวน 1 ขอ ไดแก ความรูในหมวด
วิชาเฉพาะ มีจํานวน 16 คน (คิดเปนรอยละ 57.1)
เมือ่ พิจารณาการประเมินความเปนประโยชนของ
รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรของบัณฑิตคณะนิติศาสตร รุน
ที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 คาเฉลี่ย
ความคิดเห็นพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยในราย
ขอคามีเฉลีย่ สูงสุด 4.11 เรือ่ งความรูใ นหมวดวิชาเลือกเสรี
รองลงมาคาเฉลี่ย 4.07 เรื่องความรูในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
ดานที่ 1 ดานเนือ้ หา จากขอคําถามความคิดเห็น
ในประเด็นตางๆ จํานวน 6 ขอ พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหคาํ ตอบความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ดุ และระดับมี
คาเทากันคือ เปนจํานวนอยางละ 3 ขอ โดยกลุม ตัวอยาง
ทีใ่ หคา ระดับคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ จํานวน 14 คนคิดเปน
รอยละ 50.0 สวนกลุม ตัวอยางทีใ่ หคา ระดับคะแนนเฉลีย่
มากมีจํานวน 22 คนคิดเปนรอยละ 78.6
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในสวนเนื้อหา พบวามีคาเฉลี่ยในราย
ขอมีระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 เห็นดวยมาก
ที่สุด เรื่องความเหมาะสม รองลงมาคาเฉลี่ย 4.13 เรื่อง
ความเหมาะสมของเนือ้ หาในหมวดวิชาเอก รองลงมามีคา
เฉลี่ย 4.29 เรื่องเนื้อหารายวิชาครอบคลุมตามคําอธิบาย
รายวิชา อันดับสุดทายมีคา เฉลีย่ 4.21 เรือ่ งความเหมาะสม
ของเนื้อหากับจํานวนหนวยกิต

ดานที่ 2 ดานผูสอน จากขอคําถามความคิดเห็น
ในประเด็นตางๆ จํานวน 9 ขอ พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหคําตอบความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 8
ขอ ไดแก ผูสอนมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน ผูสอนมี
ทักษะในการสอน ผูสอนเตรียมตัวในการสอน ผูสอนเปด
โอกาสใหผเู รียนมีสว นรวมในการเรียนการสอน ผูส อนเปด
โอกาสใหผูเรียนไดคนควาและศึกษาดวยตนเอง ผูสอน
สอนตรงตามเนื้อหาที่กําหนดในประมวลรายวิชา ผูสอน
มีวิสัยทัศนติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
และผูสอนมีการใชสื่อที่เหมาะสม สวนกลุมตัวอยางที่มี
คาระดับคะแนนเฉลี่ยที่มากจํานวน 1 ขอไดแก ผูสอน
สอนครบตามหลักสูตรเมือ่ พิจารณาความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รในส ว นผู ส อน พบว า
มี ค า เฉลี่ ย ในรายข อ มี ร ะดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค า เฉลี่ ย
4.71เห็นดวยมากที่สุด เรื่องผูสอนมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอน รองลงมาคาเฉลี่ย 4.61 เรื่องผูสอนเตรียมตัว
ในการสอน และอันดับรองลงมามีคาเฉลี่ยที่เทากันคือ
4.43 ไดแก ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนและผูสอนมีการใชสื่อที่เหมาะสม
ดานที่ 3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบความคิดเห็นในระดับ
มาก จํานวน 6 ขอ ไดแก การจัดกิจกรรมมีหลากหลาย
ตามเนือ้ หาทีเ่ รียน การจัดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถ
ตามศักยภาพของผูเรียน การจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียน การจัดกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหผูเรียนรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมประสบการณตรงในการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและ
ความเคลือ่ นไหวในสถานการณปจ จุบนั สวนกลุม ตัวอยาง
ทีใ่ หคาํ ตอบทีม่ คี า เฉลีย่ มากทีส่ ดุ จํานวน 1 ขอคือ การจัด
กิจกรรมที่สงเสริมประสบการณตรงในการเรียนรู
เมือ่ พิจารณาความคิดเห็นเกีย่ วกับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในสวนกิจกรรมการเรียนการสอน พบ
วามีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด โดยในรายขอมีคาเฉลี่ย
4.43 เห็นดวยมากที่สุด เรื่องการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
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ประสบการณตรงในการเรียนรู มีจํานวน 15 คน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยระดับมาก โดยมีคา
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ 4.04 เรือ่ งการจัดกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาความ
สามารถตามศักยภาพของผูเรียน
ด า นที่ 4 ด า นสื่ อ การเรี ย นการสอนและการ
คนควา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบความคิด
เห็นในระดับมาก จํานวน 6 ขอ ไดแก เอกสารประกอบ
การเรียนการสอนในวิชาตางๆมีความเหมาะสม หนังสือ
ที่ใชเปนเอกสารหลักในการเรียน หนังสือและวารสาร
ทางการศึกษาที่ใชในการคนความีความหลากหลาย มี
การแนะนําสงเสริมการใชแหลงวิทยาการตางๆนอกจาก
หองสมุด หนังสือและวารสารในหองสมุดทันสมัย มีการ
บริการแหลงคนควา เชน จุดบริการอินเตอรเน็ต เปนตน
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในสวนสื่อการเรียนการสอนและการ
คนควา พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยในรายขอมีคา
เฉลี่ย 4.18 เห็นดวยมากที่สุด เรื่องเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาตาง ๆมีความเหมาะสม รองลงมามี
คาเฉลี่ย 4.11 เรื่องหนังสือและวารสารทางการศึกษาที่
ใชในการคนความีความหลากหลาย
ดานที่ 5 ดานการประเมินผล พบวา กลุม ตัวอยาง
สวนใหญใหคําตอบความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 7
ขอ ไดแก การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย การวัด
และการประเมินผลเนนความรูความจําเปนสําคัญการ
ประเมินผลพัฒนาการของผูเ รียน ปริมาณงานทีม่ อบหมาย
ในแตละวิชาเหมาะสม ผูเ รียนมีโอกาสในการรวมประเมิน
ผลตนเอง การประเมินผลตรงตามเกณฑที่กําหนดและ
ความยุติธรรมในการตัดสินการประเมิน กลุมตัวอยางที่
ใหคําตอบมากที่สุด จํานวน 2 ขอไดแก การวัดและการ
ประเมินผลเนนความรูค วามจําเปนสําคัญและการประเมิน
ผลตรงตามเกณฑที่กําหนด
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในสวนการประเมินผล พบวามีคา เฉลีย่
ระดับมาก โดยในรายขอมีคา เฉลีย่ 4.14 เห็นดวยมากทีส่ ดุ
เรื่องผูเรียนมีโอกาสในการรวมประเมินผลตนเอง รองลง
มาคาเฉลีย่ 4.07 เรือ่ งการประเมินผลพัฒนาการของผูเ รียน
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ตอนที่ 6 ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตตอ
วิทยาลัย พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญใหคาํ ตอบความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ ไดแก บัณฑิตพึงพอใจ
ในอาคารสถานที่เรียน บัณฑิตพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนของอาจารยประจํา บัณฑิตพึงพอใจตอการจัดการ
เรี ย นการสอนของอาจารย พิ เ ศษ บั ณ ฑิ ต พึ ง พอใจต อ
วัฒนธรรมของวิทยาลัย เชน การใหความเคารพผูอาวุโส
บัณฑิตพึงพอใจตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
วิทยาลัยและบัณฑิตมีความภูมิใจที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันแหงนี้ สวนกลุม ตัวอยางทีใ่ หความคิดเห็นในระดับ
มาก จํานวน 17 ขอ ไดแก บัณฑิตพึงพอใจในสนามกีฬา
บัณฑิตพึงพอใจในที่จอดรถ บัณฑิตพึงพอใจในที่หองนํ้า
บัณฑิตพึงพอใจในสิ่งแวดลอม บัณฑิตพึงพอใจในบริการ
หองสมุด บัณฑิตพึงพอใจในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
บัณฑิตพึงพอใจตอสํานักบริการวิชาการของวิทยาลัย
บัณฑิตพึงพอใจในบริการสํานักทะเบียนและวัดผล บัณฑิต
พึงพอใจในระบบอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ บัณฑิตพึง
พอใจในอุปกรณในการเรียนการสอนทฤษฎีของวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต พึ ง พอใจในการเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ ห รื อ
ทดลอง บัณฑิตพึงพอใจในกิจกรรมประกอบการเรียน
การสอนที่วิทยาลัยจัดให บัณฑิตพึงพอใจตอการบริการ
ของเจ า หน า ที่ ส ายสนั บ สนุ น บั ณ ฑิ ต พึ ง พอใจต อ การ
บริการของพนักงานขับรถของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจ
ตอบริการรานคาของวิทยาลัย
เมื่ อ พิ จ ารณาการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
บัณฑิตคณะนิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจํา
ปการศึกษา 2554 ที่มีตอวิทยาลัย พบวามีคาเฉลี่ยระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.11 เรื่องบัณฑิตพึงพอใจในสนาม
กีฬาและบัณฑิตพึงพอใจตอรานคาของวิทยาลัย กลุม
ตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย เรื่อง
4.64 เรือ่ งบัณฑิตพึงพอใจตอวัฒนธรรมของวิทยาลัย เชน
การใหความเคารพผูอ าวุโส รองลงมาคาเฉลีย่ ที่ 4.54 เรือ่ ง
บัณฑิตพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
พิเศษ
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สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลของผูใชบัณฑิต
ตอนที่ 1 ขอมูลเบือ้ งตนของผูต อบแบบสอบถาม
จํ า นวนผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ผู ต อบแบบสอบถาม กลุ ม
ตัวอยางที่เปนผูใชบัณฑิต ไดตอบแบบสอบถามจํานวน
10 ราย คิดเปนรอยละ 100 ลักษณะของหนวยงาน พบ
วากลุม ตัวอยางสวนใหญเปนองคกรเอกชน จํานวน 7 แหง
(คิดเปนรอยละ70) หนวยงานราชการ จํานวน 2 แหง (คิด
เปนรอยละ 20) สวนกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนอยางอืน่ ๆจํานวน
1 แหง (คิดเปนรอยละ10) เพศ พบวากลุมตัวอยางสวน
ใหญ เปนเพศชาย จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 70.0)
และรองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ
30.0) อายุ พบวากลุมตัวอยางมีระดับคาเฉลี่ยที่เทากัน
คือ มีอายุตั้งแต 35 - 45 ป จํานวน 5 คน (คิดเปนรอยละ
50.0) และ มีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 5 คน (คิดเปน
รอยละ 50.0) ตําแหนงผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุม
ตัวอยางเปนหัวหนาแผนก/ฝาย มากที่สุด จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 40 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากันคือ เจาของ
กิจการและผูอํานายการ จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 20
อันดับสุดทายมีคาเฉลี่ยเทากันคือ ผูจัดการและอื่น ๆ
จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 10 นโยบายในการพิจารณา
รับพนักงาน พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญพจิ ารณารับจาก
สาขาวิชาที่สําเร็จ จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 70.0)
รองลงมาพิจารณาจากบุคลิกภาพ จํานวน 3 คน (คิดเปน
รอยละ 30.0) หนวยงานมีความตองการบัณฑิตในสาขา
วิชาใด พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการบัณฑิตจาก
สาขานิตศิ าสตร จํานวน 4 คน (คิดเปนรอยละ 40.0) รอง
ลงมาคือสาขาบริหารธุรกิจและอืน่ ๆ ซึง่ มีระดับคาเฉลีย่ ที่
เทากันคือ จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 30)
ตอนที่ 2 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต
คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม กลุมตัวอยาง
ใหคาเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.40 เปนเรื่องมีจิตสํานึก และ
พฤติกรรมทีค่ าํ นึงถึงประโยชนสว นรวมมากกวาประโยชน
สวนตนอยางมีคุณธรรม รองลงมาคาเฉลี่ยที่ 4.30 เปน
เรือ่ ง มีความรูค วามเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิ ช าชี พ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ วิ ช าชี พ มี ค วามซื่ อ สั ต ย
สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององคกร/หนวยงานและสังคม สามารถบริหารเวลาและ
ปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
คาเฉลี่ยดานความรู กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ย
มากที่ 4.10 เปนเรื่องมีความรูความเขาใจแนวคิด ทฤษฎี
หลักการและวิธีการทางกฎหมาย สามารถติดตามการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง รองลงมาคาเฉลี่ย
ที่ 4.00 เปนเรื่องมีความรูและความเขาใจในองคความรู
ดานอืน่ ทีส่ มั พันธกบั องคความรูด า นกฎหมาย โดยสามารถ
บูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
คาเฉลีย่ ดานทักษะทางปญญา กลุม ตัวอยางใหคา
เฉลี่ยมากที่ 4.20 มีดวยกันทั้งหมด 3 ขอไดแก สามารถ
สืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆเพือ่ นํามา
ใชในการระบุและวิเคราะหปญ
 หาทีม่ คี วามซับซอนไดดว ย
ตนเอง สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางดาน
กฎหมาย และดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินจิ ในการแกไขปญหารวมทัง้ เสนอแนะแนวทาง
ใหมในสถานการณตาง ๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการตัดสินใจ สามารถติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองครบถวน
คาเฉลี่ยดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ กลุม ตัวอยางใหคา เฉลีย่ มากที่ 4.30
มีดว ยกัน 2 ขอไดแก มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถ
ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน การแกไข
ปญหาในสถานการณตาง ๆทั้งในบทบาทของผูนํา หรือ
ในบทบาทของผูรวมงาน มีความรับผิดชอบการพัฒนา
ความรูค วามสามารถทางวิชาชีพกฎหมายของตนเองอยาง
ตอเนื่อง รองลงมาคาเฉลี่ยที่ 4.20 ไดแก สามารถปฏิบัติ
และรับผิดชอบงานทีไ่ ดรบั มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม ตัวอยางให
คาเฉลี่ยมากที่ 4.30 เปนเรื่องสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
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รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสาร
สารสนเทศ รองลงมาคาเฉลี่ยที่ 4.10 มีทั้งหมด 2 ขอ
ไดแก มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย และ
เสนอแนะแนวทางในการแก ไ ขป ญ หาหรื อ ข อ โต แ ย ง
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
กับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน ความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดจํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 60.0 รอง
ลงมามีความพึงพอใจปานกลางจํานวน 2 รายคิดเปน
รอยละ 20.0 สวนระดับที่เทากันคือความพอใจนอยและ
พอใจมากจํานวนอยางละ 1 รายคิดเปนรอยละ 10 สวน
ขอเสนอแนะของนายจาง ผูป ระกอบการ ผูใ ชบณ
ั ฑิต ไมมี
ขอเสนอแนะระดับมากที่สุดคือ 6 รายคิดเปนรอยละ 60
รองลงมาคือการพัฒนาโดยการประยุกตใชกบั งานจํานวน
2 รายคิดเปนรอยละ 20
6. อภิปรายผล
1. จากการวิจัยพบวา บัณฑิตคณะนิติศาสตร
รุน ที่ 6 ทีส่ าํ เร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 มีงาน
ทําคิดเปนรอยละ 57.1 ไมมีงานทําคิดเปนรอยละ 32.1
อื่นๆ คิดเปนรอยละ 10.7โดยเหตุที่ยังไมมีงานทําเพราะ
มีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนการแสดงใหเห็นวา
บัณฑิตคณะนิติศาสตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
2. บั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว า หลั ก สู ต รของ
นิ ติ ศ าสตร ใ นด า นโครงสร า งและการจั ด รายวิ ช าใน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรในดานตางๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก
3. บัณฑิตมีความคิดเห็นวารายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตรของคณะนิติศาสตรมีประโยชนในระดับมาก
เปนการแสดงใหเห็นวาการเรียนรายวิชาตางๆของคณะ
นิตศิ าสตรสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันอันเปนประโยชนทั้งแกผูเรียนและสังคม
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4. บั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การเรี ย น
การสอนตามหลักสูตรวา มีความเหมาะสมในระดับมาก
ทั้งดานเนื้อหาดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดานสื่อการเรียนการสอนและการคนควา ดานการ
ประเมินผล
5. บัณฑิตมีความพึงพอใจตอวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียอยูในระดับมาก เชน บัณฑิตพึงพอใจในบริการ
หองสมุดของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจตอการบริการของ
เจาหนาที่สายสนับสนุน บัณฑิตพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยประจํา เปนตน ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตดังกลาวอยูในระดับมากซึ่งสะทอนใหเห็น
วาการบริการดานการเรียนการสอนของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียเปนที่พึงพอใจของผูเรียน
6. ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจคุ ณ ภาพของ
บัณฑิตคณะนิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจํา
ปการศึกษา 2554 ในระดับมากที่สุด สะทอนใหเห็น
วาการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะนิตศิ าสตร
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเมื่อดําเนินการไปแลวบังเกิดผลดี
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเปนอยางยิ่ง
7. ขอเสนอแนะ
1. วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย มี น โยบายกํ า หนด
ให บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น ต อ งมี ทั ก ษะ
ในการใชคอมพิวเตอรและใชภาษาตางประเทศอยาง
นอยหนึ่งภาษานั้น ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขา
สูประชาคมอาเซียน ที่จะเปดเสรีในพ.ศ.2558 ซึ่งเปน
นโยบายที่ดีแตในทางปฏิบัติแลวบัณฑิตยังออนดอยใน
การใชทักษะตามนโยบายดังกลาว สถาบันจึงควรมีการ
ทดสอบวัดความรูทักษะดานคอมพิวเตอรและภาษาตาง
ประเทศตามมาตรฐานที่สถาบันกําหนดกอนที่นักศึกษา
จะสําเร็จการศึกษา
2. ควรเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่
เกีย่ วกับกฎหมายเพือ่ ทีส่ ามารถนําไปใชในการปฏิบตั งิ าน
ใหมากขึ้น หลักสูตรควรแทรกเนื้อหาและประสบการณ
ดานภาษาใหมีความหลากหลายและสามารถนําไปใชได
จริงในชีวิตประจําวัน
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3. ควรมีการประเมินหลักสูตรใหครอบคลุม
ทุก ๆ สาขาวิชา และควรจะมีการประเมินหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง เพื่อไดนําผลที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสังคม
ปจจุบันเสมอ
4. ควรมีการติดตามผลบัณฑิตคณะนิติศาสตร
ทุกปการศึกษา เพือ่ นําผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนใหดียิ่ง ขึ้น
5. ใ น โ อ ก า ส ภ า ย ห น า ห า ก มี สํ า นั ก ง า น
ทนายความของคณะนิติศาสตรเองเพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสฝกฝนภาคปฏิบัติไดโดยตรง จะเปนประโยชนแก
นักศึกษามาก อีกทัง้ นักศึกษาก็สามารถมีรายไดเพิม่ ขึน้ อีก
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