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บทคัดยอ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม

ผสาร(Mixed- method research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจ และติดตามการทํางานของนิติศาสตรบัณฑิต รุน

ที ่6 ปการศกึษา 2554 โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืรวบรวมขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ภายในพ้ืนท่ี

จังหวัดขอนแกนกลุมตัวอยางคือ บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย

บัณฑิตเอเซียซึ่งสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554 จํานวน 28 คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 10 คน การเก็บขอมูล

ดาํเนนิการภายหลงัวนัรับปรญิญา การวเิคราะหขอมลูจาํแนกเปน 2 สวนคอื การวเิคราะหเนือ้หา (Content analysis) 

และการวิเคราะหเชิงสถิติ (Statistical analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหหาคาเฉล่ีย 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 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความเหมาะสมมากโดยเฉพาะเร่ืองการเนนการสอดแทรกจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพในทุกรายวิชาที่เกี่ยวของมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4.  รายวชิาตาง ๆในหลักสูตรของคณะนิติศาสตรมีประโยชนในระดับมาก
 5. การเรียนการสอนตามหลักสูตรมคีวามเหมาะสมในระดับมาก ทัง้ดานเนือ้หา ดานผูสอน ดานกจิกรรมการ

เรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอนและการคนควาและดานการประเมินผล

  6.  บณัฑิตมคีวามพงึพอใจตอวทิยาลยับัณฑติเอเซยีอยูในระดบัมาก ในดานการบรกิารหองสมดุ ความพงึพอใจ
ในหองปฏิบตักิารคอมพิวเตอร ความพึงพอใจในบริการสํานกัทะเบียนและวัดผล บณัฑติมคีวามพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารยประจํา บัณฑิตมีความพึงพอใจตอบริการรานคาของวิทยาลัยเปนตน
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 7. ผูใชบณัฑติมคีวามพงึพอใจคณุภาพของบณัฑติของคณะนติศิาสตร รุนท่ี 6 ทีส่าํเรจ็การศกึษาประจาํปการ

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 satisfac-
tion 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 fi nd 
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 activi-
ties, teaching medias, researches and evaluations.
 6. The graduates are satisfi ed with the College of Asian Scholars at a high level such as they 
are satisfi ed with the library service, the computer labs, the service of the Offi ce of the Registrar. 
The graduates are satisfi ed with the teaching of the lecturers and the service of the college store.
 7.  The employers of the graduates are satisfi ed 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.  เพื่อประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียน

การสอน ความเหมาะสมและประโยชนของรายวิชาตาง 

ๆ ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร จาก

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554

  3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต

หลกัสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ คณะนิตศิาสตรทีม่ตีอวิทยาลัย

บัณฑิตเอเซีย จากบัณฑิตนิติศาสตรที่สําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา 2554 

 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูประกอบ

การหรือนายจางท่ีมตีอบณัฑติหลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑิต 

คณะนิติศาสตรที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2554 

 
3.  ขอบเขตและขอจํากัดของการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาทํา

วิจัย มีดังตอไปนี้ 

 1. บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะ

นิติศาสตรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2554 จํานวน 28 คน 

 2.  ผูใชบณัฑติหรือเจาของสถานประกอบการท่ี

รบัผูสาํเร็จการศึกษาจากคณะนิตศิาสตร วทิยาลัยบณัฑติ

เอเซียเขาทํางาน จํานวน 10 คน

4. วิธีการวิจัย

 1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary 

Research) โดยการศึกษาคนควาทฤษฎีและแนวคิดใน
หนังสือวิชาการ วารสาร เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ 

และรายงานผลการวิจยัทีเ่ก่ียวของ เพ่ือนาํมากําหนดขอบ 

เขตการศึกษาในแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาการ
ศกึษาวจิยัโดยนาํกรอบ แนวคดิมาสรางเปนแบบสอบ ถาม 

 2. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาทําการวิเคราะห

  3.  กลุมตัวอยาง ประกอบดวยบัณฑิต คณะ

นิติศาสตรที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 จํานวน 

28 คน และผูใชบณัฑติจาํนวน 10 คน เก็บขอมูลดาํเนนิการ

ภายหลังวันรับปริญญา

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล

  5.  การวิเคราะหขอมูล

  6.  การแปลผลจากวิเคราะหขอมูล 

5.  ผลการศึกษา

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลของบัณฑิต

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

  ในสวนนี้เปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุม

ตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม พบวาจํานวนบัณฑิตที่ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 28 คน (คิดเปนรอยละ 100) เปน

เพศชายและเพศหญิงจาํนวนเทากนัคอื ฝายละ 14 คน(คดิ

เปนรอยละ 50) มอีายตุัง้แต 20 - 31 ป จาํนวน 24 คน(คดิ

เปนรอยละ 85.7) มสีถานภาพโสดจาํนวน 25 คน(คดิเปน

รอยละ 89.3)มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 2.50 - 3.24 จํานวน 

14 คน (คิดเปนรอยละ 50)

 ตอนที่ 2 ภาวะการมีงานทํา

  ภาวะการมงีานทาํของกลุมตวัอยางผูตอบแบบสอบถาม 

พบวากลุมตวัอยางสวนใหญมงีานทํา จาํนวน 16 คน (คดิ

เปนรอยละ 57.1) และรองลงมากลุมตัวอยางไมมีงานทํา 

จํานวน 9 คน (คิดเปนรอยละ 32.1) อื่น ๆ เชน ศึกษา

ตอระดับปริญญาโท เปนตน ขอจํากัดในการเลือกจังหวัด
หรอืเลอืกงาน พบวากลุมตวัอยางสวนใหญไมมขีอจาํกดัฯ 

จํานวน 19 คน(คิดเปนรอยละ 67.9) มีขอจํากัดฯจํานวน 
9 คน(คิดเปนรอยละ 32.1) ระยะเวลาในการทํางาน พบ

วากลุมผูที่มีงานทําสวนใหญที่มีระยะเวลาทํางานตํ่ากวา 

1 ป มีจํานวน 11 คน (คิดเปนรอยละ 39.3) รองลงมาคือ
ระยะเวลาทาํงาน 4 ปขึน้ไปแตไมเกนิ 5 ป มจีาํนวน 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

ทาํงานหลังจากจบการศกึษา พบวากลุมตวัอยางทีม่สีถาน

ทีท่าํงานเพยีงแหงเดยีวหลกัจากสาํเรจ็การศกึษา มจีาํนวน 

16 คน (คิดเปนรอยละ 57.1) และรองลงมาคือกลุมท่ีมี

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) ลาํดบัตอมามรีายได 10,001-15,000 บาท จาํนวน 

3 คน (คิดเปนรอยละ 10.7) มีรายได 20,001 - 25,000 

บาท มีจํานวน 1 คน (คิดเปนรอยละ 3.6) สวนกรณี

ผูที่ไมมีงานทํามีจาํนวน 9 คนยังคงมีคาระดับไว (คิดเปน

รอยละ 32.1) รายไดจากงานพิเศษ พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญ ไมมงีานพิเศษเปนจาํนวน 17 คน (คดิเปนรอยละ

60.7) มีงานพิเศษทําแตมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาทมีคา

เทากับมีรายไดตั้งแต 5,001 - 10,000 บาท เปนจํานวน 

5 คน(คิดเปนรอยละ 17.9) สวนที่มีรายไดพิเศษต้ังแต 

10,001 - 15,000 บาท เปนกลุมนอย มีจํานวน 1 คน 

(คิดเปนรอยละ 3.6) ตําแหนงของผูกรอกแบบสอบถาม 

พบวาเปนระดับเจาหนาที่มากที่สุดมีจํานวน 18 คน (คิด

เปนรอยละ 64.3) สวนรองลงมาคอืหวัหนางานมจีาํนวน 1 

คน (คดิเปนรอยละ 3.6) สวนกรณผีูทีไ่มมงีานทาํมจีาํนวน 

9 คนยังคงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) ประเภท

งาน พบวากลุมตวัอยางสวนใหญ ทาํงานประเภทพนักงาน

เอกชน จํานวน 10 คน (คิดเปนรอยละ 35.7) รองลงมา
เปนลูกจางประจํา จํานวน 4 คน (คิดเปนรอยละ 14.3) 

เปนขาราชการและลูกจางชั่วคราวจํานวนเทากัน คือ 2 

คน (คดิเปนรอยละ 7.1) และทาํงานประเภทธรุกิจอสิระ/

เจาของกิจการ จํานวน 1 คน (คิดเปนรอยละ 3.6) เปน

จํานวนนอยท่ีสุด สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน 9 คน

ยังคงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) ปญหาในการ

ทํางาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไมพบปญหาในการ

ทํางาน จํานวน 17 คน (คิดเปนรอยละ 60.7) รองลงมา

มปีญหาในการทํางาน จาํนวน 2 คน (คดิเปนรอยละ 7.1) 

สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน 9 คนยังคงมีคาระดับ

ไว (คิดเปนรอยละ 32.1) การนําความรูดานนิติศาสตร

ไปประยุกตใชในการทํางาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

นําความรูไปประยุกตใชได ปานกลาง มากท่ีสุด 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

วิชาท่ีเรียน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทํางานไมตรงกับ

สาขาวิชาทีเ่รยีน จาํนวน 9 คน (คดิเปนรอยละ 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

พึงพอใจตองานท่ีทํา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญพอใจ

กับงานที่ทํา จํานวน 15 คน (คิดเปนรอยละ 53.6) และ
รองลงมากลุมตัวอยางไมพอใจกับงานที่ทํา จํานวน 4 คน 

(คิดเปนรอยละ 14.3) สวนกรณีผูที่ไมมีงานทํามีจํานวน
9 คน ยังคงมีคาระดับไว (คิดเปนรอยละ 32.1) 

 ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของ

หลักสูตร

  ดานที่ 1 โครงสรางและการจัดรายวิชาใน
หลกัสตูร การประเมินความเหมาะสมของหลักสตูรในสวน

โครงสรางและการจดัรายวชิาในหลกัสตูรของบณัฑติคณะ

นิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 
2554 จากขอคาํถามความคิดเห็นในประเด็นตางๆ จาํนวน 

6 ขอ แบงออกเปน 

 1. จํานวนหนวยกิตในหมวดศึกษาท่ัวไป 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.  การจัดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุม

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
มากท่ีสุด จํานวน 3 ขอ ไดแก สรางบรรยากาศความ

เปนกัลยาณมิตรระหวางครูกับศิษย สงเสริมความเปนผู

มีคุณธรรมและจริยธรรม และเนนการสอดแทรกจรรยา
บรรณในการประกอบอาชพีในทกุรายวชิาทีเ่กีย่วของ รอง

ลงมาใหความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 13 ขอ ไดแก 

เนนความรูวชิาการควบคูกบัอาชีพ สงเสริมการคิดอยางมี
ระบบ สงเสริมการคิด วิเคราะห วิจารณ เนนความเขาใจ

ถงึความสัมพนัธของอาชีพกบัสังคม เนนการฝกทกัษะการ

ทํางาน เนนการฝกทักษะการดํารงชีวิตในสังคม สงเสริม

การแสวงหาความรูดวยตนเอง การใชสื่อการเรียนการ

สอน การติดตามการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาปรับปรุง

การเรยีนการสอน การจดัเนือ้หาท่ีพอเพยีงและเหมาะสม 

การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม

เก่ียวกับสังคม การสงเสริมใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรม

ไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นเมื่อพิจารณาการประเมิน

ความเหมาะสมของหลักสูตรในสวนในสวนการจัดการ

เรยีนการสอนตามหลักสตูรของบัณฑติคณะนติศิาสตร รุน

ที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 พบวามี

คาเฉลีย่ระดับมากท่ีสดุ โดยขอทีม่คีาเฉลีย่มากท่ีสดุเปนคา

เฉลี่ยที่ 4.57 เปนเรื่องสงเสริมความเปนผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรม สวนคาเฉล่ียระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดเปนคาเฉล่ียที่ 4.18 เปนเร่ืองสงเสริมการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และการใชสื่อการเรียนการสอน

  ดานท่ี 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรในดานตางๆ จากขอคําถาม

ความคดิเหน็ในประเดน็ตางๆ จาํนวน 10 ขอ พบวา กลุม

ตวัอยางสวนใหญใหคาํตอบความคิดเห็นในระดับมากเปน

สวนใหญ มีจํานวน 5 ขอ ไดแก มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน มีความคิดวิเคราะหวิจารณ มีความสามารถ

ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูทั้ง
ทางวชิาการและวชิาชพี และมคีวามเปนผูนาํ กลุมรองลง

มาใหความเห็นในระดับมากที่สุดมีจํานวน 4 ขอ ไดแก มี

ความรกัในวชิาชพี มนีสิยัใฝรู และแสวงหาความรูดวยตวั

เอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชพี และอนัดับสดุทายใหความเหน็ระดบัปานกลาง

จํานวน 1 ขอ ไดแกมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 เมื่อพิจารณาการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรในดานตางๆ ของบัณฑิต
คณะนิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการ

ศกึษา 2554 คาเฉล่ียความคิดเห็นพบวา คาเฉล่ียทีม่อียูใน

ระดับมากท่ีสดุ โดยมีคาเฉล่ียสงูสดุ 4.64 เรือ่งมีคณุธรรม

และจริยธรรม อันดับรองลงมาคามีคาเฉลี่ย 4.46 เร่ือง

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สวนระดับคะแนน
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เฉลีย่ทีอ่ยูในระดบัมาก โดยในรายขอคามเีฉลีย่สูงสดุ 4.13 

เร่ืองมีความสามารถในการปฏิบัติงาน รองลงมาคาเฉลี่ย 

4.04 มีความรูทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ตอนที่ 4. การ

ประเมินความเปนประโยชนของรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร 

 จากขอคําถามความคิดเห็นในประเด็นตางๆ 

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) สวนคาเฉล่ียที่อยู

ในระดับมากท่ีสุด มีจํานวน 1 ขอ ไดแก ความรูในหมวด

วิชาเฉพาะ มีจํานวน 16 คน (คิดเปนรอยละ 57.1)

  เมือ่พจิารณาการประเมินความเปนประโยชนของ

รายวิชาตางๆ ในหลักสูตรของบัณฑิตคณะนิติศาสตร รุน

ที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 คาเฉล่ีย

ความคิดเห็นพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยในราย

ขอคามีเฉลีย่สงูสุด 4.11 เร่ืองความรูในหมวดวิชาเลือกเสร ี

รองลงมาคาเฉลี่ย 4.07 เรื่องความรูในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนตามหลักสูตร 

 ดานท่ี 1 ดานเน้ือหา จากขอคาํถามความคิดเห็น

ในประเด็นตางๆ จํานวน 6 ขอ พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญใหคาํตอบความคดิเหน็ในระดบัมากทีส่ดุและระดบัมี

คาเทากนัคอื เปนจาํนวนอยางละ 3 ขอ โดยกลุมตวัอยาง

ทีใ่หคาระดบัคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุจาํนวน 14 คนคดิเปน

รอยละ 50.0 สวนกลุมตวัอยางทีใ่หคาระดบัคะแนนเฉลีย่

มากมีจํานวน 22 คนคิดเปนรอยละ 78.6
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรในสวนเน้ือหา พบวามีคาเฉล่ียในราย

ขอมีระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 เห็นดวยมาก

ที่สุด เรื่องความเหมาะสม รองลงมาคาเฉลี่ย 4.13 เรื่อง

ความเหมาะสมของเน้ือหาในหมวดวิชาเอก รองลงมามีคา
เฉลี่ย 4.29 เรื่องเนื้อหารายวิชาครอบคลุมตามคําอธิบาย

รายวิชา อนัดบัสดุทายมคีาเฉล่ีย 4.21 เรือ่งความเหมาะสม

ของเนื้อหากับจํานวนหนวยกิต 

 ดานท่ี 2 ดานผูสอน จากขอคําถามความคิดเห็น

ในประเด็นตางๆ จํานวน 9 ขอ พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญใหคําตอบความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด จํานวน 8 

ขอ ไดแก ผูสอนมีความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน ผูสอนมี

ทักษะในการสอน ผูสอนเตรียมตัวในการสอน ผูสอนเปด

โอกาสใหผูเรยีนมีสวนรวมในการเรยีนการสอน ผูสอนเปด

โอกาสใหผูเรียนไดคนควาและศึกษาดวยตนเอง ผูสอน

สอนตรงตามเนื้อหาท่ีกําหนดในประมวลรายวิชา ผูสอน

มีวิสัยทัศนติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

และผูสอนมีการใชสื่อที่เหมาะสม สวนกลุมตัวอยางที่มี

คาระดับคะแนนเฉล่ียที่มากจํานวน 1 ขอไดแก ผูสอน

สอนครบตามหลกัสูตรเม่ือพจิารณาความคดิเหน็เกีย่วกบั

การเรียนการสอนตามหลักสูตรในสวนผูสอน พบวา

มีคาเฉล่ียในรายขอมีระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย 

4.71เห็นดวยมากที่สุด เรื่องผูสอนมีความเชี่ยวชาญใน

วิชาท่ีสอน รองลงมาคาเฉล่ีย 4.61 เรื่องผูสอนเตรียมตัว

ในการสอน และอันดับรองลงมามีคาเฉลี่ยที่เทากันคือ 

4.43 ไดแก ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

เรียนการสอนและผูสอนมีการใชสื่อที่เหมาะสม

  ดานท่ี 3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบความคิดเห็นในระดับ

มาก จํานวน 6 ขอ ไดแก การจัดกิจกรรมมีหลากหลาย

ตามเนือ้หาทีเ่รยีน การจดักิจกรรมทีพ่ฒันาความสามารถ

ตามศักยภาพของผูเรียน การจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียน การจัดกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหผูเรียนรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น การ

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมประสบการณตรงในการเรียนรูและ

การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงและ

ความเคล่ือนไหวในสถานการณปจจบุนั สวนกลุมตวัอยาง

ทีใ่หคาํตอบท่ีมคีาเฉล่ียมากท่ีสดุ จาํนวน 1 ขอคอื การจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมประสบการณตรงในการเรียนรู 

  เมือ่พจิารณาความคดิเหน็เกีย่วกบัการเรยีนการ

สอนตามหลักสูตรในสวนกิจกรรมการเรียนการสอน พบ
วามีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด โดยในรายขอมีคาเฉลี่ย 

4.43 เห็นดวยมากที่สุด เรื่องการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
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ประสบการณตรงในการเรียนรู มีจํานวน 15 คน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยระดับมาก โดยมีคา
เฉลีย่มากท่ีสดุคอื 4.04 เรือ่งการจัดกจิกรรมท่ีพฒันาความ
สามารถตามศักยภาพของผูเรียน 
  ดานที่ 4 ดานสื่อการเรียนการสอนและการ
คนควา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหคําตอบความคิด
เห็นในระดับมาก จํานวน 6 ขอ ไดแก เอกสารประกอบ
การเรียนการสอนในวิชาตางๆมีความเหมาะสม หนังสือ
ที่ใชเปนเอกสารหลักในการเรียน หนังสือและวารสาร
ทางการศึกษาท่ีใชในการคนความีความหลากหลาย มี
การแนะนําสงเสริมการใชแหลงวิทยาการตางๆนอกจาก
หองสมุด หนังสือและวารสารในหองสมุดทันสมัย มีการ
บริการแหลงคนควา เชน จุดบริการอินเตอรเน็ต เปนตน
  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในสวนส่ือการเรียนการสอนและการ
คนควา พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยในรายขอมีคา
เฉลี่ย 4.18 เห็นดวยมากที่สุด เรื่องเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาตาง ๆมีความเหมาะสม รองลงมามี
คาเฉลี่ย 4.11 เรื่องหนังสือและวารสารทางการศึกษาที่
ใชในการคนความีความหลากหลาย
  ดานที ่5 ดานการประเมินผล พบวา กลุมตวัอยาง
สวนใหญใหคําตอบความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 7 
ขอ ไดแก การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย การวัด
และการประเมินผลเนนความรูความจําเปนสําคัญการ
ประเมนิผลพัฒนาการของผูเรยีน ปริมาณงานท่ีมอบหมาย
ในแตละวิชาเหมาะสม ผูเรียนมีโอกาสในการรวมประเมิน
ผลตนเอง การประเมินผลตรงตามเกณฑที่กําหนดและ
ความยุติธรรมในการตัดสินการประเมิน กลุมตัวอยางที่
ใหคําตอบมากที่สุด จํานวน 2 ขอไดแก การวัดและการ
ประเมนิผลเนนความรูความจาํเปนสําคญัและการประเมนิ
ผลตรงตามเกณฑที่กําหนด
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนตามหลักสตูรในสวนการประเมินผล พบวามีคาเฉล่ีย
ระดับมาก โดยในรายขอมคีาเฉล่ีย 4.14 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
เรื่องผูเรียนมีโอกาสในการรวมประเมินผลตนเอง รองลง
มาคาเฉลีย่ 4.07 เร่ืองการประเมนิผลพัฒนาการของผูเรยีน

  ตอนท่ี 6 ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตตอ
วทิยาลยั พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญใหคาํตอบความคดิเหน็
ในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ ไดแก บัณฑิตพึงพอใจ
ในอาคารสถานที่เรียน บัณฑิตพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนของอาจารยประจํา บัณฑิตพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยพิเศษ บัณฑิตพึงพอใจตอ
วัฒนธรรมของวิทยาลัย เชน การใหความเคารพผูอาวุโส 
บัณฑิตพึงพอใจตอการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
วิทยาลัยและบัณฑิตมีความภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบนัแหงนี ้สวนกลุมตวัอยางทีใ่หความคดิเหน็ในระดบั
มาก จํานวน 17 ขอ ไดแก บัณฑิตพึงพอใจในสนามกีฬา 
บัณฑิตพึงพอใจในที่จอดรถ บัณฑิตพึงพอใจในที่หองนํ้า 
บัณฑิตพึงพอใจในสิ่งแวดลอม บัณฑิตพึงพอใจในบริการ
หองสมุด บัณฑิตพึงพอใจในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
บัณฑิตพึงพอใจตอสํานักบริการวิชาการของวิทยาลัย 
บณัฑิตพงึพอใจในบริการสํานกัทะเบียนและวัดผล บณัฑติ
พึงพอใจในระบบอินเตอรเน็ตและสารสนเทศ บัณฑิตพึง
พอใจในอุปกรณในการเรียนการสอนทฤษฎีของวิทยาลัย 
บัณฑิตพึงพอใจในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหรือ
ทดลอง บัณฑิตพึงพอใจในกิจกรรมประกอบการเรียน
การสอนท่ีวิทยาลัยจัดให บัณฑิตพึงพอใจตอการบริการ
ของเจาหนาที่สายสนับสนุน บัณฑิตพึงพอใจตอการ
บริการของพนักงานขับรถของวิทยาลัย บัณฑิตพึงพอใจ
ตอบริการรานคาของวิทยาลัย
  เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตคณะนิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจํา
ปการศึกษา 2554 ที่มีตอวิทยาลัย พบวามีคาเฉลี่ยระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.11 เรื่องบัณฑิตพึงพอใจในสนาม
กีฬาและบัณฑิตพึงพอใจตอรานคาของวิทยาลัย กลุม
ตัวอยางที่มีคาเฉล่ียระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย เรื่อง 
4.64 เรือ่งบณัฑิตพงึพอใจตอวฒันธรรมของวทิยาลยั เชน 
การใหความเคารพผูอาวุโส รองลงมาคาเฉล่ียที ่4.54 เร่ือง
บัณฑิตพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
พิเศษ
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลของผูใชบัณฑิต 

 ตอนที ่1 ขอมลูเบือ้งตนของผูตอบแบบสอบถาม

 จํานวนผูใชบัณฑิตผูตอบแบบสอบถาม กลุม

ตัวอยางท่ีเปนผูใชบัณฑิต ไดตอบแบบสอบถามจํานวน 

10 ราย คิดเปนรอยละ 100 ลักษณะของหนวยงาน พบ

วากลุมตวัอยางสวนใหญเปนองคกรเอกชน จาํนวน 7 แหง 

(คดิเปนรอยละ70) หนวยงานราชการ จาํนวน 2 แหง (คดิ

เปนรอยละ 20) สวนกลุมตวัอยางทีเ่ปนอยางอืน่ ๆ จาํนวน 

1 แหง (คิดเปนรอยละ10) เพศ พบวากลุมตัวอยางสวน

ใหญ เปนเพศชาย จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 70.0) 

และรองลงมาเปนเพศหญงิ จาํนวน 3 คน (คดิเปนรอยละ 

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

รบัพนกังาน พบวากลุมตวัอยางสวนใหญพจิารณารบัจาก

สาขาวิชาที่สําเร็จ จํานวน 7 คน (คิดเปนรอยละ 70.0) 
รองลงมาพิจารณาจากบุคลิกภาพ จํานวน 3 คน (คิดเปน

รอยละ 30.0) หนวยงานมีความตองการบัณฑิตในสาขา
วิชาใด พบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการบัณฑิตจาก

สาขานติศิาสตร จาํนวน 4 คน (คดิเปนรอยละ 40.0) รอง
ลงมาคอืสาขาบรหิารธรุกจิและอืน่ ๆ  ซึง่มรีะดบัคาเฉลีย่ที่

เทากันคือ จํานวน 3 คน (คิดเปนรอยละ 30) 

 ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต
  คาเฉลี่ยดานคุณธรรม จริยธรรม กลุมตัวอยาง

ใหคาเฉล่ียมากท่ีสุดที่ 4.40 เปนเร่ืองมีจิตสํานึก และ

พฤตกิรรมทีค่าํนงึถงึประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตนอยางมีคุณธรรม รองลงมาคาเฉล่ียที่ 4.30 เปน

เร่ือง มคีวามรูความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ  มีความซื่อสัตย

สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ขององคกร/หนวยงานและสงัคม สามารถบริหารเวลาและ

ปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 

  คาเฉล่ียดานความรู กลุมตัวอยางใหคาเฉล่ีย

มากท่ี 4.10 เปนเรื่องมีความรูความเขาใจแนวคิด ทฤษฎี 

หลักการและวิธีการทางกฎหมาย สามารถติดตามการ

เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง รองลงมาคาเฉลี่ย

ที่ 4.00 เปนเรื่องมีความรูและความเขาใจในองคความรู

ดานอ่ืนท่ีสมัพนัธกบัองคความรูดานกฎหมาย โดยสามารถ

บูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

  คาเฉล่ียดานทักษะทางปญญา กลุมตวัอยางใหคา

เฉลี่ยมากท่ี 4.20 มีดวยกันทั้งหมด 3 ขอไดแก สามารถ

สบืคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคดิตาง ๆ เพือ่นาํมา

ใชในการระบแุละวิเคราะหปญหาทีม่คีวามซบัซอนไดดวย

ตนเอง สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางดาน

กฎหมาย และดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ

และดุลยพนิจิในการแกไขปญหารวมทัง้เสนอแนะแนวทาง

ใหมในสถานการณตาง ๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตดัสนิใจ สามารถตดิตาม 

ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองครบถวน

  คาเฉล่ียดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรบัผดิชอบ กลุมตวัอยางใหคาเฉลีย่มากที ่4.30 

มดีวยกัน 2 ขอไดแก มคีวามคิดรเิริม่ สรางสรรค สามารถ

ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน การแกไข

ปญหาในสถานการณตาง ๆทั้งในบทบาทของผูนํา หรือ
ในบทบาทของผูรวมงาน มีความรับผิดชอบการพัฒนา

ความรูความสามารถทางวิชาชีพกฎหมายของตนเองอยาง

ตอเนื่อง รองลงมาคาเฉล่ียที่ 4.20 ไดแก สามารถปฏิบัติ
และรบัผดิชอบงานท่ีไดรบัมอบหมายอยางมีประสทิธภิาพ

 คาเฉลี่ยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สือ่สาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุมตวัอยางให
คาเฉล่ียมากท่ี 4.30 เปนเรื่องสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
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รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสาร

สารสนเทศ รองลงมาคาเฉลี่ยที่ 4.10 มีทั้งหมด 2 ขอ 

ไดแก มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการ

ตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 

สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการ

เขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม

กับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน ความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุดจํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 60.0 รอง

ลงมามีความพึงพอใจปานกลางจํานวน 2 รายคิดเปน

รอยละ 20.0 สวนระดับที่เทากันคือความพอใจนอยและ

พอใจมากจํานวนอยางละ 1 รายคิดเปนรอยละ 10 สวน

ขอเสนอแนะของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบณัฑติ ไมมี

ขอเสนอแนะระดับมากที่สุดคือ 6 รายคิดเปนรอยละ 60 

รองลงมาคือการพัฒนาโดยการประยุกตใชกบังานจํานวน 

2 รายคิดเปนรอยละ 20

6. อภิปรายผล
 1.  จากการวิจัยพบวา บัณฑิตคณะนิติศาสตร 

รุนที ่6 ทีส่าํเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 มงีาน

ทําคิดเปนรอยละ 57.1 ไมมีงานทําคิดเปนรอยละ 32.1 
อื่นๆ คิดเปนรอยละ 10.7โดยเหตุที่ยังไมมีงานทําเพราะ

มีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนการแสดงใหเห็นวา 
บณัฑิตคณะนิติศาสตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

  2. บัณฑิตมีความคิดเห็นวา หลักสูตรของ

นิติศาสตรในดานโครงสรางและการจัดรายวิชาใน

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรในดานตางๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 

 3. บัณฑิตมีความคิดเห็นวารายวิชาตาง ๆ ใน

หลักสูตรของคณะนิติศาสตรมีประโยชนในระดับมาก 

เปนการแสดงใหเห็นวาการเรียนรายวิชาตางๆของคณะ

นติศิาสตรสามารถนาํไปใชใหเกดิประโยชนในการดาํเนนิ

ชีวิตประจําวันอันเปนประโยชนทั้งแกผูเรียนและสังคม

 4. บัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียน

การสอนตามหลักสูตรวา มีความเหมาะสมในระดับมาก

ทั้งดานเนื้อหาดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการ

สอน ดานส่ือการเรียนการสอนและการคนควา ดานการ

ประเมินผล

  5. บัณฑิตมีความพึงพอใจตอวิทยาลัยบัณฑิต

เอเซียอยูในระดับมาก เชน บัณฑิตพึงพอใจในบริการ

หองสมุดของวิทยาลัย บณัฑติพงึพอใจตอการบริการของ

เจาหนาที่สายสนับสนุน บัณฑิตพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารยประจํา เปนตน ความพึงพอใจ

ของบัณฑิตดังกลาวอยูในระดับมากซ่ึงสะทอนใหเห็น

วาการบริการดานการเรียนการสอนของวิทยาลัยบัณฑิต

เอเซียเปนที่พึงพอใจของผูเรียน

  6. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจคุณภาพของ

บัณฑิตคณะนิติศาสตร รุนที่ 6 ที่สําเร็จการศึกษาประจํา

ปการศึกษา 2554 ในระดับมากที่สุด สะทอนใหเห็น

วาการดาํเนนิการจดัการเรยีนการสอนของคณะนติศิาสตร 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเม่ือดําเนินการไปแลวบังเกิดผลดี 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจเปนอยางยิ่ง 

7. ขอเสนอแนะ 
 1. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีนโยบายกําหนด

ใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตองมีทักษะ

ในการใชคอมพิวเตอรและใชภาษาตางประเทศอยาง

นอยหนึ่งภาษาน้ัน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขา

สูประชาคมอาเซียน ที่จะเปดเสรีในพ.ศ.2558 ซึ่งเปน

นโยบายที่ดีแตในทางปฏิบัติแลวบัณฑิตยังออนดอยใน

การใชทักษะตามนโยบายดังกลาว สถาบันจึงควรมีการ

ทดสอบวัดความรูทักษะดานคอมพิวเตอรและภาษาตาง

ประเทศตามมาตรฐานที่สถาบันกําหนดกอนที่นักศึกษา
จะสําเร็จการศึกษา 

 2. ควรเพ่ิมเติมความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษท่ี

เก่ียวกับกฎหมายเพ่ือทีส่ามารถนาํไปใชในการปฏิบตังิาน
ใหมากข้ึน หลักสูตรควรแทรกเนื้อหาและประสบการณ

ดานภาษาใหมีความหลากหลายและสามารถนําไปใชได
จริงในชีวิตประจําวัน
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 3. ควรมีการประเมินหลักสูตรใหครอบคลุม

ทุก ๆ สาขาวิชา และควรจะมีการประเมินหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง เพื่อไดนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลง หลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสังคม

ปจจุบันเสมอ

 4.  ควรมีการติดตามผลบัณฑิตคณะนิติศาสตร

ทกุปการศึกษา เพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน

การสอนใหดียิ่ง ขึ้น

 5.  ใ น โ อกาสภายหน าห ากมี สํ า นั ก ง าน

ทนายความของคณะนิติศาสตรเองเพื่อใหนักศึกษาไดมี

โอกาสฝกฝนภาคปฏิบัติไดโดยตรง จะเปนประโยชนแก

นกัศกึษามาก อกีทัง้นกัศกึษากส็ามารถมรีายไดเพิม่ขึน้อกี
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