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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาและวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนท่ี 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยราชพฤกษ   มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สํารวจสถานภาพสวนตัวของนักศึกษาในหลักสูตร        
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร   2) สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติศาสตรท่ีมี    
ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  3) สํารวจความคิดเห็นของการนําหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตรประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ และใน
การศึกษาตอ  4)  ศึกษาภาพรวมของวิทยาลัยราชพฤกษในการจัดการเรียนการสอน ใน
ระดับอุดมศึกษา อาทิเชน  ดานอาจารย หองเรียน อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองสมุด บรรยากาศ ภูมิทัศน การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของ
บัณฑิต 5) ศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลองกับการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีกลุมตัวอยางเปนบัณฑิตคณะนิติศาสตร
ท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 35 คน  ใชการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการตอบแบบสอบถามและการ
สัมภาษณกลุมจํานวน 7 คน โดยใชวิธีการสุมจากกลุมตัวอยาง 

ผลการวิจัยพบวา  บัณฑิตนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกต ใชใน 3 
ลักษณะ คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน  การนําไปใชในการประกอบอาชีพ  และการนําไปใชใน
การศึกษาตอ  บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใช   ท้ัง  3 ลักษณะ
อยูในระดับมาก  บัณฑิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก   
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ABSTRACT 
 

 The study and research on opinions of graduates, students Class1 towards Bachelor of  
Law Program, Ratchaphruek College, which emphasized on 5 : 1) to survey the personal status of 
students in the Bachelor of Law Program, Department of Law. 2) to survey the opinion of 
students in Faculty of  Law. 3) to survey the opinion of adapting Bachelor of Law Program, 
Department of Law,  to used in daily lift for occupation and further study. 4) to survey the 
graduates opinion about the overall view of Ratchaphruek College in managing teaching and 
learning in higher education, for example, instructors, classrooms, equipments used in teaching 
and learning, computer laboratory, library, climate, landscape, and activities of  Ratchaphruek 
College, and 5) to study the guidelines for development and improvement the course of  
Ratchaphruek College to comply with control of quality of office of higher education 
commission. The sample group contained 35 graduates of  Faculty of  Law who have successfully 
graduated. The research collected data from questionnaires and interview of 7 people, by using 
random sampling. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตางๆ  จึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ทําใหเกิดทักษะในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาในสังคม ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2546  มาตรา 49  “บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพหรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตอง
ไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียน
ดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ”  
ดังนั้นวิทยาลัยราชพฤกษ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2549 โดยมีปรัชญาของวิทยาลัยวา “ สถาบัน
แหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม นําหนาสูสากล”  มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม ตลอดจนมีการพัฒนาทางดาน
สติปญญา ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองนโยบายดานการจัดการศึกษาในระดับการ
อุดมศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาใหมี
ความม่ันคงตอไป 
 อนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อันเปนการตอบสนองตอเกณฑ
คุณภาพและมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีไดกําหนดในสวนของหลักสูตร
วา สถาบันอุดมศึกษาตองมีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการ และวิชาชีพ มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ มีการบริหารหลักสูตรอยางมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดมอบอํานาจเกีย่วกับการใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมอบอํานาจใหอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยมีอํานาจในการใหความเห็นชอบหลักสูตรของวิทยาลัย โดยมี
เง่ือนไขวาหลักสูตรท่ีจะเปดสอนตองไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หากเปนหลักสูตรนอกแผนดังกลาวตองเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ปรับเขาแผนกอน ดังนั้น หลักสูตรท่ีเปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑท่ีสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตองไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยหรือสภาสถาบัน
กอนการเปดสอน 
 ดังนั้น ทางคณะนิติศาสตรจึงไดทําการวิจัย เรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตรตอ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร โดยนําผลท่ีไดจากการสํารวจดังกลาวไปใชในการ
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินการหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยตองใชการประเมินสวน
ของบัณฑิต มาใชในการทบทวนและประเมินผลในสวนของการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม
ของวิทยาลัย และในสวนการนําความรูจากหลักสูตรในกลุมวิชาแกนบังคับเฉพาะคณะนิติศาสตร 
และกลุมวิชาอ่ืนๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานของบัณฑิต อยางประสิทธิภาพอันสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ และเพ่ือมุงม่ันผลิตบัณฑิต
ใหเปนคนเกงมีความรู ทักษะ ความชํานาญในสาขาวิชาท่ีเรียน สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถอยูในสังคมไดอยางด ี
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือสํารวจสถานภาพสวนตัวของบัณฑิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร 
 1.2.2  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตรท่ีมีตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร 
 1.2.3  เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของการนําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ และในการศึกษาตอ 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาภาพรวมของวิทยาลัยราชพฤกษในการจัดการเรียนการสอน ใน
ระดับอุดมศึกษา อาทิเชน  ดานอาจารย หองเรยีน อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองสมุด บรรยากาศ ภูมิทัศน การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของ
บัณฑิต 
 1.2.5  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลองกับการ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1  กรอบท่ีใชในการวิจัยจะศึกษาในภาพรวมของการเรียนการสอนในวิทยาลัยราช
พฤกษและความพึงพอใจของบัณฑิตคณะนิติศาสตร ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร 
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 1.3.2  ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย ดําเนินการศึกษาในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรท่ีทํา
การเปดการเรียนการสอนในวิทยาลัยราชพฤกษ ประจําปการศึกษา 2550 โดยศึกษาขอมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับความพึงพอใจของบัณฑิตคณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
ตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในดานอาจารย หองเรียน อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสมุด บรรยากาศ ภูมิทัศน การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย และ
หลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอนวามีความทันสมัย และศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนํา
ความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับมาประยุกตใช และความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรู
จากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืน ๆ อาทิเชน กลุมวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร กลุมวชิาแกน กลุมวิชาเอกเลือก และวิชาเลือกเสรี เพ่ือนําวิชาเหลานี้ไปประยุกตใช
การทํางานหรือประกอบวิชาชีพตอไป  
 
1.4  นิยามศัพท 
 1.4.1  บัณฑิตคณะนิติศาสตร หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553 และ 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2554  
 1.4.2  หลักสูตรนิติศาสตร ประกอบดวยดังนี้ 

1.4.2.1  หมวดศึกษาทั่วไป  หมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผู เรียนใหมีความรูอยาง
กวางขวางมีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผลสามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปใน
ลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุม
สาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตรภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ใน
สัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.4.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาแกนเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
และวชิาชีพท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได 

1.4.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ี
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
 1.4.5  ความคิดเห็น  หมายถึง  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรนิติศาสตรอยางมี
เหตุผล มีความสอดคลองกัน  
 



4 
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1.5.1  เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีไดมีการ
จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยราชพฤกษใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1.5.2  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนท่ีพอใจของตลาดแรงงานหรือ
ผูประกอบการอันจะนํามาซ่ึงช่ือเสียงของสถาบันใหเปนท่ีรูจักแกสังคม 
 1.5.3  เพ่ือเปนการทราบแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับการควบคุมคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



 
 

 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนท่ี 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตร สาขานิติศาสตรของ
วิทยาลัยราชพฤกษ คณะผูวิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจารยผูสอนทุกคนควรมีความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
หลักสูตรตัวหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับดังนี ้
 2.1  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักสูตร 
 2.2  แนวความคิดกระบวนการเรียนการสอน 
 2.3  แนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอน 
 2.4  โครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัยราชพฤกษ 
 2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร 

พัชรี ศรีสังข (2552: 91-95) ไดกลาวถึงความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีจะใชเปนแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก  (1) ความหมายของหลักสูตร (2) ประเภทหลักสูตร     
(3) องคประกอบของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 2.1.1  ความหมายของหลักสูตร 
 เปรื่อง กิจรัตนภร (2543: 94-95) ไดใหคํานิยามของหลักสูตรไว คือ ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนเพ่ือใหบัณฑิตมีความรู และทักษะกระบวนการจัดวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และ
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชในการผลิต ตลอดจนการบริหารและการจัดการ โดยเนนเทคนิคการ
ผลิต เพ่ือใหระบบการผลิตมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 จีระพันธ พูลพัฒน (2532: 3) ไดกลาวถึงความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตรคือมวล
ประสบการณท้ังหลายท่ีนักเรียนแตละคนพึงมีในโปรแกรมจัดการศึกษา เพ่ือใหบรรลุถึง
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จุดมุงหมายท่ัวไป และจุดมุงหมายเฉพาะท่ีไดวางแผนเอาไวในกรอบของทฤษฎีและผลการวิจัย
ทางการศึกษาหรือการปฏิบัติงานท่ีผานมาท้ังในอดีตและปจจุบัน 
 ธํารง บัวศรี (2532: 6) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา หลักสูตร คือ แผนซ่ึงได
ออกแบบจัดทําขึ้นเพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณใน   
แตละโปรแกรมการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายท่ีไดกําหนดไว 
 ความหมายของหลักสูตร มีท้ังทรรศนะเดิมและทรรศนะใหม โดยในทรรศนะเดิมนั้น
หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาท่ีกําหนดไวในผูเรียนไดเรียนหรือรายเนื้อวิชาท่ีจัดสอนใน
โรงเรียน หรือส่ือกลาง หรือวิถีทางท่ีจะนําบัณฑิตไปสูจุดหมายปลายทาง สวนในทรรศนะใหม
หลักสูตรเดิม คือ แผนซ่ึงไดออกแบบจัดทําขึ้นเพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหา กิจกรรมและ
มวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตาม
จุดหมายท่ีกําหนดไว หรือแผนงาน (Plan) ท่ีไดเตรียมไวลวงหนาเปนลายลักษณอักษร (Planed 
Curriculum)  
 โดยสรุปหลักสูตร คือ การวางแผนการจัดประสบการณตาง ๆ ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ในสาขาวิชา โดยผูสอนเปนผูจดัประสบการณ รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ และการใหความรูแกผูเรียน                  
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไวภายใตการควบคุมของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุงเนนให
ผูเรียนเกิดความรู ความชํานาญ ทักษะวิชาชีพตาง ๆ เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบ
อาชีพหรือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
 2.1.1.1  ประเภทของหลักสูตร มี 3 ระดับ ไดแก (1) ระดับชาติ หรือหลักสูตรแกนกลาง   
(2) ระดับทองถ่ินหรือหลักสูตรสถานศึกษา และ (3) ระดับหองเรียน หรือหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
 2.1.1.2  องคประกอบของหลักสูตร มีผูรูดานหลักสูตรหลายทานไดนําเสนอองคประกอบ
ของหลักสูตรไวท่ีสําคัญมีดังนี ้

ก)  Ralp W. Tyler (1949) กลาววา หลักสูตรมี 4 องคประกอบคือ  
(1) จุดประสงค  
(2) เนื้อหาวิชา  
(3) วิธีการจัดการ  
(4) การประเมินผล 
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ข)  Hilda Taba (1962) ไดนําเสนอไวมี 3 องคประกอบ ไดแก  
(1) จุดมุงหมาย (ท่ัวไปและเฉพาะ)  
(2) เนื้อหา และประสบการณการเรียนรู  
(3) การประเมินผล 

ค)  Beauchamp (1975) ไดนําเสนอมี 4 องคประกอบ ไดแก  
(1) เนื้อหาสาระและวิธีการจัดการ  
(2) จุดมุงหมายท่ัวไปและเฉพาะ  
(3) แนวการนําหลักสูตรไปใชสอน  
(4) การจัดประเมินผล 

ง)  ธํารง บัวศรี (2532: 20) กลาววา หลักสูตรมี 9 องคประกอบ  ไดแก              
(1) เปาประสงคและนโยบายการศึกษา  
(2) จุดหมาย  
(3) รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร  
(4) จุดประสงคของวิชา  
(5) เนื้อหา  
(6) จุดประสงคการเรียน  
(7) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน  
(8) การประเมินผล 
(9) วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน  

 จะเห็นไดวาองคประกอบหลักสูตรของผูรู 3 ทาน แรกขางตนไดเสนอองคประกอบของ
หลักสูตรไวคลายคลึงกัน ถึงแมวาผูรูบางทานจะนําเสนอจํานวนองคประกอบไมเทากันก็ตาม 
ในขณะท่ีผูรูทานสุดทายมีจํานวนถึง 9 องคประกอบโดยมีองคประกอบบางขอครอบคลุม
องคประกอบท่ีผูรูท้ัง 3 ทานแรก ไดนําเสนอ สวนองคประกอบท่ีเหลือบางขอ อาทิ เปาประสงค
และนโยบายการศึกษาไดสะทอนองคประกอบของหลักสูตรท่ีเปนแผนซ่ึงเปนหลักสูตรในทรรศนะ
ใหมนั้นเอง 
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2.1.2  แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) มีความหมายได 2 นัย โดยในความหมาย
แรก หมายถึง การทําหลักสูตรเดิมท่ีมีใชอยูแลว ใหดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ และนัยท่ีสองเปน
การสรางหลักสูตรขึ้นใหมโดยมิไดอาศัยหลักสูตรเดิมเปนพ้ืนฐานเลย (สงัด อุทรานันท, 2532: 101 
อางถึงใน เฉลิมเกียรติ เฟองแกว, 2549) 
 วิธีการท่ีปฏิบัติกันมาเม่ือตองการพัฒนาหลักสูตร คือ จะดูวาหลักสูตรควรวางแผนนําไปใช
และประเมินอยางไร ตลอดจนมีใครบางท่ีเกี่ยวของในกระบวนการและขั้นตอนการสรางหลักสูตร
ขึ้น (Ornstein and Hunkins, 2004: 16) โดยหลักสูตรท่ีออกแบบใชไปแลวอาจจะมีการพัฒนาใหมมี
การเขียนเอกสารหลักสูตรกอนนําไปใชและประเมินตอไป ดังนั้นการนิยามการพัฒนาหลักสูตรจึง
เปนเรื่องของกระบวนการวางแผน การนําหลักสูตรไปใชและการประเมินโอกาสการเรียนรูท่ี
มุงหวังใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีตองการในตัวผูเรียน 
 นอกจากนี้ Hunkins and Hammill (Parkay an Hass, 2000: 277-278) ยังไดกลาวถึงแนวการ
พัฒนาหลักสูตรวา ในปจจุบันมนุษยไดเริ่มตระหนักมากขึ้นวาชีวิตเปนอินทรียไมใชเครื่องจักรกล
หวงจักรวาลก็มีความเปนพลวัตรมิไดหยุดนิ่ง ดังนั้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงไมใช
กระบวนการตั้งรับ แตเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการขับเคล่ือนดวยระบบและบริบทท่ีชัดเจน 
ซ่ึงเปาหมายการพัฒนาหลักสูตรบอยครั้งก็มาจากประสบการณอันหลากหลายของมนุษยเรานี่เอง 
 ยังมีคําอีกหลายคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกับการพัฒนาหลักสูตรไดแก คําวา การออกแบบ
หลักสูตร (Curriculum Design) การจัดการหลักสูตร (Curriculum Organization) การรางหลักสูตร 
(Curriculum Planning) การทําหลักสูตร (Curriculum Making) การสรางหลักสูตร (Curriculum 
Construction) การจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร (Curriculum Management) การปรับปรุงหลักสูตร 
(Curriculum Revision) และการเปล่ียนแปลงหลักสูตร (Curriculum Change) ซ่ึงพิจารณาแลวคําวา
การพัฒนาหลักสูตรเปนคําท่ีมีความหมายกวางกวาคําอ่ืน ท่ีมีความหมายใหเห็นเฉพาะขั้นตอนและ
มีคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันมากคือ การออกแบบหลักสูตรและการรางหลักสูตร สวนคําวา การ
สรางหลักสูตรมีความหมายท่ีแคบหมายถึง การสรางหรือการทําหลักสูตรหรือรายวิชาใหมแตเพียง
อยางเดียว สวนการปรับปรุงหลักสูตรและการเปล่ียนแปลงหลักสูตร จะเนนท่ีการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมท่ีมีอยูแลว (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ, 2546: 53) 
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2.1.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีการอางอิง คือ รูปแบบตามแนวคิดของ Tyler (1949) และ
รูปแบบตามแนวคิดของ Taba (1962)  
  2.1.3.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 
  Tyler (1949) ไดตั้งคําถามพ้ืนฐานท่ีตองตอบใหไดเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรใด ๆ รวมท้ังการวางแผนการสอนไวดังนี ้
  1. จุดมุงหมายทางการศึกษาท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา เพ่ือใหผูเรียนบรรลุมี
อะไรบาง 
  2.  การท่ีจะใหบรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษา ท่ีกําหนดไวจะตองมี
ประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง 
  3. ประสบการณทางการศึกษาจะจัดอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 
  4. จะช้ีชัดไดอยางไรวาจุดมุงหมายเหลานี้ไดบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

ในการกําหนดจุดมุงหมาย Tyler ยังไดกลาวถึงจุดประสงคตาง ๆโดยเขาเสนอวานักพัฒนา
หลักสูตรควรกําหนดจุดประสงคท่ัวไป โดยศึกษาจากขอมูล 3 แหลงคือ เนื้อหาวิชาจากผูเช่ียวชาญ
ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและขอมูลเกี่ยวกับสังคม 
  2.1.3.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba 
  Taba (1962) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปดวย 7 
ขั้นตอน คือ 
  1. การวินิจฉัยความตองการสํารวจสภาพปญหาความตองการ และความจําเปนตาง
ของผูเรียน 
  2. การกําหนดจุดประสงค เปนการกําหนดจุดประสงคใหชัดเจนหลังจากท่ีได
ศึกษาวิเคราะหความตองการแลว 
  3. การเลือกเนื้อหาสาระ เปนการเลือกเนื้อหาสาระท่ีสอดคลองกับจุดประสงค 
เนื้อหาสาระท่ีเลือกตองคํานึงถึงวัย และความสามารถของผูเรียนดวย ท้ังยังตองมีความเช่ือถือได
และมีความสําคัญตอการเรียนรูดวย 
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  4. การจัดเนื้อหาสาระ เปนการนําเนื้อหาสาระท่ีเลือกไวมาจัดลําดับโดย คํานึงถึง
ความตอเนื่อง และความยากงายของเนื้อหาสาระ รวมท้ังวุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจ
ของผูเรียน 
  5. การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู เปนการคัดเลือกประสบการณการเรียนรู
ของผูสอนหรือผูเกี่ยวของใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ และจุดประสงคของหลักสูตร 
  6. การจัดลําดับประสบการณการเรียน เปนการจัดลําดับประสบการณการเรียนรู
โดยคํานึงถึงเนื้อหาสาระ และความตอเนื่องของการเรียนรู 
  7. การกําหนดส่ิงท่ีประเมินและวิธีการประเมินผล เปนการตัดสินใจวาจะตอง
ประเมินอะไรเพ่ือตรวจสอบวาบรรลุตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม และกําหนดดวยวาจะใช
วิธีประเมินผล อยางไร ใชเครื่องมืออะไร  
 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของท้ัง 2 ทาน จะพบขั้นตอนท่ีสําคัญ 
 1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและสังคม 
 2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 3. การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู 
 4. การนําหลักสูตรไปใช 
 5. การประเมินผลหลักสูตร 
 6. การปรับปรุง แกไข หรือเปล่ียนแปลงหลักสูตร 

2.1.4  การประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรเปนขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหทราบประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาหลักสูตร ขอบเขตและระยะการประเมินหลักสูตรแตกตางกันออกไป แลวแต
จุดประสงคของการประเมิน ตองกําหนดใหแนชัดวาตองการประเมินอะไร ขอมูลท่ีนํามาประเมิน
ตองเช่ือถือได การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางรอบคอบ 
  2.1.4.1  จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายเพ่ือหาขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือจะตัดสินใจวาหลักสูตรบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม ดังท่ี Taba (1962: 310) กลาววา “การประเมินหลักสูตรกระทํา
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ขึ้นเพ่ือศึกษากระบวนการตาง ๆ  ท่ีกําหนดไววามีการเปล่ียนแปลงใดบางท่ีสอดคลองหรือขัดแยงกับ
วัตถุประสงค” 
 วิชัย วงษใหญ (2537: 218-219) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไววา 
 1. เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตร โดยตรวจสอบวาหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือไม 
 2. เพ่ือวัดผลดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมท้ังวัสดุประกอบ
หลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตรเปนไปในทางท่ีถูกตองแลวหรือไม 
 3. การประเมินผลจากผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพ่ือตรวจสอบดูวามีลักษณะ     
พึงประสงคเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด 
 ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539: 193) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรสรุปได
ดังนี้ 
 1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขส่ิงท่ีบกพรองท่ีพบในองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร 
 2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล การจัด
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการใช
หลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกท้ังหมด 
 4. เพ่ือตองการทราบคุณภาพของผูเรียนซ่ึงเปนผลผลิตของหลักสูตรวา มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการศึกษามาแลวหรือไม อยางไร 
  2.1.4.2  ระยะของการประเมินหลักสูตร 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและมีขอบเขตท่ีกวางขวางการ
ประเมินหลักสูตรจะตองครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตเริ่มแรกกอนนําไปใชดังท่ี 
Ornstein and Hunkins (2004: 330) ไดกลาววา “ในการเริ่มตนท่ีจะพัฒนาหลักสูตร แนวคิดสําคัญ
ตางๆ ในโปรแกรมตองไดรับการประเมิน เพ่ือตอบคําถามท่ีวาหลักสูตรเหมาะสมจะนําไปใชและมี
คุณคาหรือไม” ท้ังนี้ยังครอบคลุมไปถึงขั้นตอนระหวางการใชหลักสูตรและการติดตามผลเม่ือ
หลักสูตรไดนําไปใชแลว  
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ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2529: 193-194) ไดกลาวถึงระยะการประเมินหลักสูตรไวดังนี ้
 1. การประเมินหลักสูตรกอนนําหลักสูตรไปใช ในชวงระหวางการสรางหรือพัฒนา
หลักสูตร อาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดทําตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมายไป
จนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน เม่ือสรางหลักสูตรฉบับรางเสร็จแลว กอนจะนํา
หลักสูตรไปใชจริง จึงควรมีการประเมินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับรางและ
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรในระยะนี้ตองอาศัยความคิดเห็นจาก
ผูเช่ียวชาญทางดานพัฒนาหลักสูตร ทางดานเนื้อหาวิชาทางดานวิชาชีพครู ทางดานการวัดผล     
เปนตน  
 2. การประเมินหลักสูตรระหวางการดําเนินการใหหลักสูตร ในขณะท่ีมีการดําเนินการใช
หลักสูตรท่ีจัดทําขึ้น ควรมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใดจะ
ไดแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ประเมินกระบวนการใชหลักสูตร ในดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 3. การประเมินหลักสูตรหลังการใชหลักสูตร หลักจากท่ีมีการใชหลักสูตรมาระยะหนึ่ง
หรือครบกระบวนการเรียบรอย ควรจะประเมินหลักสูตรท้ังระบบ ซ่ึงไดแก การประเมิน
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรท้ังหมด คือ เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรท่ีเกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ฯลฯ เพ่ือสรุปผลการตัดสินใจวาหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นนั้น ควรจะดําเนินการใชตอไป หรือควร
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือควรจะยกเลิก 
  
2.2  แนวความคิดกระบวนการเรียนการสอน 
 กระบวนการเรียนการสอนนั้นเปนการจัดการศึกษา โดยการนําวัตถุประสงคซ่ึงกําหนดไว
ในหลักสูตร ไปปฏิบัติจริงใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงเปนเนื้อหาการเรียนการสอนและองคประกอบการ
เรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวยความหมายของการเรียนการสอน มีผูไดใหความหมายไวดังนี้ 
 อินทิรา บุรยาทร (2542: 4) ไดใหความหมายของการสอน คือ กระบวนการจัดมวล
ประสบการณตาง ๆ ใหแกผูเรียน โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมท้ังท่ีเปนกิจกรรมใน
หองเรียนและกิจกรรมนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ  
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ตรงตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร นอกจากนี้ผูสอนจะตองมีจุดมุงหมายของการสอน วิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับเนื้อหา และคุณลักษณะของผูเรียน มีจิตวิทยา เพ่ือท่ีจะไดเขาใจลักษณะของผูเรียน รูจัก
การใชส่ือ อุปกรณการสอนตาง ๆ  ท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาท่ีสอนตลอดจนสามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนไดอยางถูกตอง และผูเรียนจะตองปฏิสัมพันธกันในดานเปาหมายการสอน 
และความสามารถของผูเรียน มุงสูการเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ีกําหนด โดย
อาศัยท้ังศาสตรและศิลป 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542: 108-109) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนประกอบ
องคประกอบท่ี 3 องคประกอบ ครูผูสอน ผูเรียน และการสอนไดแก เนื้อหาวิชา และกระบวนการ
สอน ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน
หลักสูตร  เทคนิควิธีการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  ส่ิงแวดลอมทางการเรียน  การวัดและการ
ประเมิน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึง
เห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา เพ่ือเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา
รวมท้ังเพ่ือใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 
 ฉะนั้น จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ     พ.ศ. 2552 ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือบัณฑิต
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของประเทศ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือประโยชนตอการรับรองมาฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจึงเปนกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดวยระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับท่ีสูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพ่ิม
สูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู ท่ี
สอดคลองกับเวลาท่ีใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซ่ึงเปนการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิต
ใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 นอกจากนี้การท่ีจะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นยังตองคํานึงปจจัยท่ีสนับสนุน
กระบวนการการเรียนดวยนั่นก็คือปจจัยท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรูซ่ึงมีกระบวนการดังนี้ 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียน, 2543: 21)  
 1. กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสไดคิด ทํา สรางสรรค โดยท่ีชวยจัด
บรรยากาศการเรียนรู และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 
 2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา อารมณสังคม                
ความพรอมทางรางกายและจิตใจ รวมท้ังการสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการท่ี
หลากหลายและตอเนื่อง  
 3. สาระการเรียนสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเรียนและความ
คาดหวังของสังคม และจะตองทําใหเรียนมีความรู มีความคิด ความสามารถ รวมท้ังมีความ
ประพฤติท่ีดีดวย 
 4. แหลงการเรียนจะตองมีหลากหลายและเพียงพอท่ีจะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหา
ความรูความถนัด ความสนใจอยางเหมาะสม 
 5. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน รวมท้ังระหวางผูเรียน จะตองเปนลักษณะกัลยามิตร
ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู รวมท้ังการแลกเปล่ียน
ความคิด และการถายทอดความคิด ตลอดจนการรวมกันแกไขปญหารวมกัน 
 6. ผูเรียน ความศรัทธาตอผูสอน รวมท้ังผูสอนตองมีความเช่ือม่ันวาศิษยสามารถเรียนรูได
และมีวิธีการเรียนท่ีแตกตางกัน  
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 7. สาระและกระบวนการเรียนรูสามารถเช่ือมโยงกับเหตุการณปจจุบันและส่ิงแวดลอมดวย
ตลอดจนผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 8. กระบวนการเรียนรู จะตองเช่ือมโยงกับเครือขายอ่ืน ๆ เชน ชุมชน ครอบครัวและองคกร
ตาง ๆ เพ่ือสรางความสัมพันธและความรวมมือกันเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และไดรับประโยชน
การเรียนรูสูงสุด 
 นอกจากนี้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรคํานึงถึงในเรื่องตอไปนี ้
 1. การจัดลําดับขั้นของการเรียนรูและการนําเสนอใหสอดคลองกับระดับการรับรูเขาใจ  
 2. ในการเรียนการสอนนั้น ท้ังผูเรียนและผูสอนตองมีความพรอม แรงจูงใจและความ
สนใจ  
 3. ลักษณะและชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
จะชวยใหมีความรูคงทนและถายโยงความรูไดดวย 
 4. แรงเสริมดวยตนเอง (self - reinforcement) ครูควรใหผลยอนกลับแกผูเรียน เพ่ือใหทราบ
วาทําผิดหรือทําถูก เปนการสรางแรงเสริมดวยตนเอง 

2.2.1  วิธีการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร ประกอบดวยการสอนตามลําดับขั้นดังนี ้
  1. ใหผูเรียนเผชิญกับปญหา ทําความเขาใจปญหาและมีความตองการท่ีจะแกไข 
  2. ระบุปญหาท่ีเผชิญใหชัดเจน 
  3. ตั้งสมมุติฐานเพ่ือคาดคะเนคําตอบของปญหา 
  4. เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชพิสูจนสมมุติฐานท่ีกําหนด 
  5. สรุปผลการคนหาพบ วิธีการสอนแบบคนพบ เปนวิธีการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน จัด
กิจกรรมท่ีใหผูเรียนไดเผชิญปญหากิจกรรมท่ีจัดนั้นตองสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากคนหาคําตอบ
ในกิจกรรมตองเปดโอกาสใหลงมือปฏิบัติ โดยใชประสาทสัมผัสท้ังหา สรางองคความรูดวยตนเอง
จากการคนควาหาความรู 
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2.3  แนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอน 
 หลักสูตร เปนการวางแผนการจัดประสบการณตาง ๆ ท่ีมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใน
สาขาวิชาโดยผูสอนเปนผูจัดประสบการณ รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ และการใหความรูแกผูเรียน ตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไวภายใตการควบคุมของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุงเนนให
ผูเรียนเกิดความรู ความชํานาญ ทักษะวิชาชีพตาง ๆ เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีดีไปประกอบอาชีพ 
หรือ นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 โดยไดมีผูนิยามความหมายของหลักสูตรไวดังนี้คือ (เปรื่อง กิจรัตนกร, 2543: 147) ให
ความหมายของคําวาหลักสูตร คือ ส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน เพ่ือใหบัณฑิตมีความรู และ
ทักษะกระบวนการสรางวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชในการผลิต
ตลอดจนการบรหิารและการจัดการ โดยเนนเทคนิคการผลิต เพ่ือใหระบบการผลิตมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
 จากความหมายของหลักสูตร แสดงใหเห็นวาหลักสูตรมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
ซ่ึงสามารถแบงหลักสูตร ไดหลายประเภท (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2542: 91) ดังนี้ 
 1. หลักสูตรรายวิชา เปนหลักสูตรดั้งเดิม โดยเนนเนื้อหาสาระแตละวิชาท่ีแยกกัน
จุดมุงหมายของหลักสูตรแบบนี้ก็เพ่ือใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระ 
 2. หลักสูตรสหสัมพันธ คือหลักสูตรท่ีนําเอาเนื้อหาของรายวิชาท่ีอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกัน
มารวมดวยกัน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ 2 รายวิชา โดยไมทําลายขอบเขตวิชาเดิม 
 3. หลักสูตรผสมผสาน เปนการจัดหลักสูตรท่ีมุงเนนรายวิชาโดยสรางวิชาจากเนื้อหาวิชาท่ี
เคยแยกสอนให เปนวิชาเดียวกันแตคงรักษาเนื้อหาพ้ืนฐานของแตละวิชาไว  เปนวิชาท่ีมี              
การบูรณาการระหวางวิชาการมากกวา คือ การสอนหลายวิชาเหมือนวิชาเดียว  
 4. หลักสูตรหมวดวิชาเปนรูปแบบหลักสูตรท่ีมีลักษณะหลายหลักสูตร ไดแก หลักสูตร
สหสัมพันธ และหลักสูตรแบบผสมผสาน 
 5. หลักสูตรวิชาแกนเปนหลักสูตรท่ีมีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนวิชาของวิชาอ่ืน ๆ โดยเนน
เนื้อหา ดานสังคม และหนาท่ีพลเมือง เพ่ือแกปญหา เชน ประชากร และมลภาวะ 
 6. หลักสูตรท่ีเนนทักษะกระบวนการ เปนหลักสูตรท่ีมุงใหเกิดทักษะกระบวนการ 
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 7. หลักสูตรท่ีเนนสมรรถฐาน เปนหลักสูตรท่ีมีความสัมพันธโดยระหวางจุดมุงหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน และความสามารถในการปฏิบัติของผูเรียน  
 8. หลักสูตรท่ีเนนกิจกรรม และปญหาทางสังคม เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการแกปญหาชุมชน 
หรือเรื่องราวตาง ๆ ของชีวิตในสังคมชุมชน 
 9. หลักสูตรท่ีเนนความตองการและความสนใจของแตละบุคคล เปนหลักสูตรท่ีเนนความ
สนใจ และความตองการของผูเรียน 
 2.3.1  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือใหเกดิการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ของ
สาขาวิชานั้น ๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปน
ระบบ หม่ันแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี รวมท้ังให
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีเกณฑหลักสูตรระดับอุดมศึกษาดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548) 
 2.3.2  ระบบการจัดการศึกษา 
 ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอนให
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาคใหถือแนวทางดังนี ้
 ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดศึกษาระบบอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
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 2.3.3  การคิดหนวยกิต  
 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมง ตอภาค
การศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทิวภาค 
 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 รายวิชาภาคปฏิบัต ิท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลา ทําโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 2.3.4  จํานวนหนวยกิต รวมและระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนไมเต็มเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษาสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 180 หนวย
กิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีหนวยกิต รวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 4  ปการศึกษา สําหรบัการลงทะเบียนเต็มเวลา และไมเกิน 6  ปการศึกษาสําหรับลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวนและใหระบุคํา
วา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายช่ือหลักสูตร ท้ังนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันท่ีเปดภาคการศึกษาแรกท่ี
รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
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2.4  โครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัยราชพฤกษ 
 ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเสรี โดยมีสัดสวน
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี ้
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความอยางกวางขวางมีโลกทัศน
ท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางดีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเปน
รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร  ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา  30  
หนวยกิต อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน
รายวิชาท่ีไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ท้ังนี้ จํานวน
หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว เม่ือนับรวมกับรายวิชาท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพท่ีมุง
หมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  84 
หนวยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 114 
หนวยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอย
กวา 114 หนวยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 42 
หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมี
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จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจํานวน
หนวยกิตของวิชาเอกไมนอยกวา 30 หนวยกิต และไมมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  150 
หนวยกิต  

หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือ
สนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด  ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมีจํานวน
หนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีสามารถวัดมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  

2.4.1  โครงสรางหลักสูตรนิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร ของวิทยาลัยราชพฤกษ 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139  หนวยกิต 
องคประกอบของหลักสูตร   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
กลุมวิชาภาษาศาสตร 
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

30 
10 
14 
6 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต                  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาแกน 
กลุมวิชาเลือก 

103 
88 
15 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต                                    

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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รายวิชาและจํานวนหนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปศึกษาไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                                                   10 หนวยกิต 
001-001 สังคมกับส่ิงแวดลอม (Society and Environment) 2 (2-0-4) 
001-002 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economic) 3 (3-0-6) 
001-003 มนุษยกับสังคม (Human and Society) 3 (3-0-6) 
001-004 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (Life and  Social 

Skills) 
3 (3-0-6) 

001-005 จิตวิทยาท่ัวไป (General Psychology) 3 (3-0-6) 
001-006  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality  

Development   Techniques) 
1 ( 1-0-2 ) 

001-007 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction  to 
Jurisprudence) 

3 (3-0-6) 

001-008 ปรัชญาเบ้ืองตน  (Introduction to Philosophy) 3 (3-0-6) 
001-009 ประวัติศาสตรการปกครองของไทย  (Thailand’s 

Political History) 
3 (3-0-6) 

001-010  การเมืองและการปกครองของไทย (Thai  Politics  
and  Government) 

3 (3-0-6) 

001-011  มนุษยสัมพันธ  (Human  Relation) 3 (3-0-6) 
001-012  ไทยศึกษา  (Thai  Study ) 3 (3-0-6) 
001-008  ปรัชญาเบ้ืองตน  (Introduction to Philosophy) 3 (3-0-6) 
001-009 ประวัติศาสตรการปกครองของไทย  (Thailand’s 

Political History) 
3 (3-0-6) 

001-010  การเมืองและการปกครองของไทย (Thai Politics  
and  Government ) 

3 (3-0-6) 
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001-011 มนุษยสัมพันธ  (Human  Relation)               3 (3-0-6) 
001-012 ไทยศึกษา  (Thai  Study) 3 (3-0-6) 
กลุมวิชาภาษาศาสตร 14 หนวยกิต 
002-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai  For 

Communication) 
3 (3-0-6) 

002-002 การคนควาและการเขียนรายงาน (Study  
Fundamentals  and  Report  Writing) 

3 (3-0-6) 

002-003 ภาษาอังกฤษ 1  (English 1) 3 (3-0-6) 
002-004 ภาษาอังกฤษ 2  (English 2) 3 (3-0-6) 
002-005 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for 

Everyday Use) 
3 (3-0-6) 

002-006 การเขียนภาษาอังกฤษ  (English  Writing) 3 (3-0-6) 
002-007 ภาษาจีน 1 (Chinese 1) 3 (3-0-6) 
002-008 ภาษาจีน 2 (Chinese 2) 3 (3-0-6) 
002-009 ภาษาญี่ปุน 1 (Japanese 1) 3 (3-0-6) 
002-010  ภาษาญี่ปุน 2 (Japanese 2) 3 (3-0-6) 
002-011 ภาษาอังกฤษ  3 (English 3) 3 (3-0-6) 
002-012  ภาษาอังกฤษ  4 (English 4) 3 (3-0-6) 
002-013 การคนควาและการเขียนรายงานทางกฎหมาย 

(Legal  Report  Writing ) 
2 (1-2-3) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
003-001 คณิตศาสตรท่ัวไป  (General Mathematics)  3 (3-0-6) 
003-002 สถิติเบ้ืองตน  (Introduction to Statistics) 3 (3-0-6) 
003-003 มนุษยกับวิทยาศาสตรชีวภาพ  (Human and 

Biological  Sciences) 
3 (3-0-6) 

003-004 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  (Environmental 
Sciences) 

3 (3-0-6) 
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003-005 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Sciences and 
Technology)                

3 (3-0-6) 

003-006 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเบ้ืองตน 
(Introduction to Computers and Information  
Systems) 

3 (3-0-6) 

 

กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ   
004-001 ลีลาศ  (Ballroom  Dance) 1 (0-2-1) 
004-002 บาสเกตบอล  (Basketballs) 1 (0-2-1) 
004-003 วอลเลยบอล  (Volleyball) 1 (0-2-1) 
004-004 ฟุตบอล  (Football ) 1 (0-2-1) 
004-005 เปตอง (Peton) 1 (0-2-1) 
004-006 แบดมินตัน  (Badminton) 1 (0-2-1) 
004-007 ดนตรีไทย  (Thai  Classical  Music) 1 (0-2-1) 
004-008 ดนตรีสากล  (Western  Music) 1 (0-2-1) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ                                     จํานวน          103    หนวยกิต              
หมวดวิชาเฉพาะประกอบดวย 2 กลุมวิชา ดังตอไปนี ้
กลุมวิชาแกน 88 หนวยกิต 
00-001                                 กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป (Civil  Law : General  Principles) 2 (2 -0 -4) 
300-002    กฎหมายแพง : บุคคล   (Persons  Law)                                           2 (2 -0 -4) 
300-003    กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป (Criminal  Law : General  

Principles) 
3 (3 -0 -6) 

300-004    หลักกฎหมายมหาชน (Principles  of  Public  Law) 3 (3 -0 -6) 
300-005    กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 

(Law  of  Juristic  Acts  and  Contracts) 
3 (3 -0 -6) 

300-006    กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : หลักท่ัวไป 3 (3 -0 -6) 
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(Law  of  Obligation : General  Principles) 
300-007    กฎหมายลักษณะหนี้ 2 : ละเมิดจัดการงานนอกส่ัง  

ลาภมิควรได  
(Law  of  Obligation 2 : Wrongful  Act  Management  of  
Affairs Without   Mandate  and  Undue  Enrichment) 

3 (3 -0 -6) 

300-008    กฎหมายลักษณะทรัพย   (Property  Law) 3 (3 -0 -6) 
300-009    กฎหมายท่ีดิน  (Land  Law)   2 (2 -0 -4) 
300-010   กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (Criminal  Law : Offense) 3 (3 -0 -6) 
300-011    เอกเทศสัญญา 1: ซ้ือขายแลกเปล่ียนให เชาทรัพย เชาซ้ือ

(Specific  Contracts 1 : Sale, Exchange Gift, Hire  of  
Property  and  Hire  Purchase)       

3 (3 -0 -6) 

300-012    เอกเทศสัญญา 2 : ตัวแทน นายหนาจางแรงงาน  จางทําของ 
และรับขน 
(Specific  Contracts 2 : Agency, Brokerage,  Hire  of  
Services, Hire  of  Work  and  Carriage)     

2 (2 -0 -4) 

300-013    เอกเทศสัญญา 3 : การกูยืม ฝากทรัพยค้ําประกัน จํานอง จํานํา 
และหลักประกันอ่ืนๆ (Specific  Contracts 3 : Loan, Deposit, 
Suretyship, Mortgage,  Pledge  and Securities  for  various  
types) 

2 (2 -0 -4) 

300-014    กฎหมายรัฐธรรมนูญ  (Constitutional  Law) 3 (3 -0 -6) 
300-015    กฎหมายลักษณะครอบครัว  (Family  Law) 3 (3 -0 -6) 
300-016    กฎหมายลักษณะมรดก  (Law  of  Succession) 3 (3 -0 -6) 
300-017    กฎหมายลักษณะหุนสวน – บริษัท   

(Law  of  Partnership  and  Company) 
3 (3 -0 -6) 

300-018    กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  (Law  of  Bills  and  Notes) 3 (3 -0 -6) 
300-019    กฎหมายลักษณะประกันภัย  (Law  of  Insurance) 2 (2 -0 -4) 
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300-020    กฎหมายปกครอง  (Administrative  Law) 3 (3 -0 -6) 
300-021    กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

(Judiciary  Process  and  Thai  Court  System) 
3 (3 -0 -6) 

300-022    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคท่ัวไป  
(Law  of  Civil  Procedures)              

3 (3 -0 -6)             

300-023    กฎหมายลักษณะพยาน   ( Law  of  Evidence) 3 (3 -0 -6) 
300-024    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี     

(Law  of  Civil  Procedure : Provisional   Measures   
 and   Execution of Judgements)     

3 (3 -0 -6) 

300-025    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law  of  Criminal  
Procedure) 

3 (3 -0 -6) 

300-026    กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง (Public  International  
Law) 

3 (3 -0 -6) 

300-027    กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (Private  
International  Law) 

3 (3 -0 -6) 

300-028    ปญหาจริยธรรมทางกฎหมาย (Problems  on  Legal  
Profession) 

2 (2 -0 -4) 

300-029    กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ (Bankruptcy  
Law  and  Rehabilitation) 

3 (3 -0 -6) 

300-030    กฎหมายแรงงงานและกฎหมายประกันสังคม  
(Labour  Law  and  Social  Security  Law) 

3 (3 -0 -6) 

300-031    นิติปรัชญา  (Philosophy  of  Law) 2 (2 -0 -4) 
300-032    กฎหมายการคลังและการภาษีอากร  (Law  of  Public  Finance 

and Taxation) 
3 (3 -0 -6) 
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กลุมวิชาเอกเลือก               จํานวน           15     หนวยกิต 
             เลือกกลุมวิชาเลือกท้ังกลุมเพียงกลุมเดียว โดยเลือกเรียนในกลุมวิชานั้นท้ังหมด 5 วิชา 15 
หนวยกิต จากกลุมวิชาเลือกดังตอไปนี ้(การเลือกเรียนขามกลุมวิชามิอาจกระทําได เวนแตเลือก
เรียนเปนวิชาเลือกเสร)ี 
 

กลุมวิชาเอกเลือกกฎหมายอาญา 
311-001    ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย  1 (English  For  Lawyer 1)   3 (2 -2 -5) 
311-002    ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย  2  (English  for  Lawyer  2)            3 (2 -2 -5) 
311-003    สืบสวนสอบสวน  (Criminal  Process)   3 (3 -0 -6) 
311-004    กฎหมายวาดวยคุมประพฤต ิ (Probation  and  Parole  Law)   3 (3 -0 -6) 
311-005    การใชและการตีความกฎหมาย  (Application &  Interpretation  

of  Laws) 
  3 (3 -0 -6) 

311-006    สัมมนากฎหมายอาญา  (Criminal  Law   Seminar)   3 (3 -0 -6) 
311-007    กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  (Comparative  Criminal  Law)    3 (3 -0 -6) 
311-008    สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (Seminar  in  Law of  

Criminal  Procedures)    
  3 (3 -0 -6) 

311-009    การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  (Criminal  Justice  
Administration) 

  3 (3 -0 -6) 

311-010    กฎหมายการแพทยและนิติเวชศาสตร  (Medical  Law  and  
Forensic  Medicine) 

  3 (3 -0 -6) 

311-011    อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (Criminology  and  Penology)   3 (3 -0 -6) 
311-012    กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน (Juvenile  Justice)   3 (3 -0 -6) 
311-013    อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  (Economic  Crimes)   3 (3 -0 -6)                            

 

 กลุมวิชาเอกเลือกกฎหมายมหาชน 
311-001    ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1  (English For Lawyer 1)     3 (2 -2 -5) 
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311-002    ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2  (English for Lawyer 2) 3 (2 -2 -5) 
311-014    สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  (Fundamental  Right  and  

Liberty) 
3 (3 -0 -6) 

311-015    สัญญาทางปกครอง  (Administrative  Contracts) 3 (3 -0 -6) 
311-016    กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  (Comparative  Administrative  

Law) 
3 (3 -0 -6) 

311-017    กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองและศาลปกครอง 
(Administrative  Procedure  Law  and   Administrative  Court) 

3 (3 -0 -6) 

311-018    สัมมนากฎหมายมหาชน  (Public  Law  Seminar) 3 (3 -0 -6) 
311-019    กฎหมายรัฐสภา  (Law  of  Parliament) 3 (3 -0 -6) 
311-020    กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

(Political  Party  and  Electoral  Law) 
3 (3 -0 -6) 

311-021    กฎหมายวาดวยการปกครองทองถ่ิน 
(Law  of  Local  Administration) 

3 (3 -0 -6) 

311-022    กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล(Law  
on  Public  Information  Access  and Rights  of  Privacy) 

3 (3 -0 -6) 

311-023    กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะรัฐวิสาหกิจ และองคการ
มหาชน 
(Law  on  Public  Service, Public Enterprise  and Public  
Organization) 

3 (3 -0 -6) 

311-024    สัมมนากฎหมายแรงงาน  (Labor  Law  Seminar) 3 (3 -0 -6) 
311-025    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคม 

(Introduction  to  Social  Welfare  Law) 
3 (3 -0 -6) 

311-026    กฎหมายควบคุมการใชท่ีดิน (Land  Use  Control)                        3 (3 -0 -6) 
311-027    กฎหมายส่ิงแวดลอม (Environmental  Law) 3 (3 -0 -6) 
311-028    กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (Public  Economic  Laws)               3 (3 -0 -6) 



28 
 

311-029    การใชและการตีความกฎหมาย 
(Application  &  Interpretation  of  Laws)                     

3 (3 -0 -6) 

311-030    กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 
(Law  on  Administration  of  State  Affairs) 

3 (3 -0 -6) 

311-031    กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา (Education  Law)                      3 (3 -0 -6) 
 
 กลุมวิชาเอกเลือกกฎหมายธุรกิจ  

311-001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1  
(English For Lawyer 1) 

3 (2 -2 -5) 

311-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2  (English for Lawyer  2) 3 (2 -2 -5) 
311-032 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ  (International Economic 

Law ) 
3 (3 -0 -6) 

311-033 กฎหมายภาษีอากร  1  (Tax Law 1) 3 (3 -0 -6) 
311-034 กฎหมายภาษีอากร  2  (Tax  Law 2) 3 (3 -0 -6) 
311-035 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา   (Intellectual  Property  

Law) 
3 (3 -0 -6) 

311-036 กฎหมายการคาระหวางประเทศ   (International Trade Law) 3 (3 -0 -6) 
311-037 หลักกฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ   (Comparative Business  

Law) 
3 (3 -0 -6) 

311-038 สัมมนากฎหมายธุรกิจ  (Business Law  Seminar) 3 (3 -0 -6) 
311-039      กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(Law  Concerning  Securities  and Exchange) 
3 (3 -0 -6) 

311-040 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน 
(Law  Concerning  Financial  Institution) 

3 (3 -0 -6) 

311-041       กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
(Law  of  Economic  Activities) 

3 (3 -0 -6) 



29 
 

311-042       กฎหมายพาณิชยนาว ี (Maritime Law) 3 (3 -0 -6) 
311-043 กฎหมายเกี่ยวกับการส่ือสารมวลชนและโทรคมนาคม 

(Massmedia  and  Telecommunication Law) 
3 (3 -0 -6)            

311-044 กฎหมายอุตสาหกรรม (Industrial Law) 3 (3 -0 -6) 
311-045 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Law) 3 (3 -0 -6) 
311-046 หลักกฎหมายสําหรับนักบัญชี (Accounting for Lawyers) 3 (3 -0 -6) 
311-047 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียว  (Law related to Tourism) 3 (3 -0 -6) 
311-048 กฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(Law  of  Electronic  transactions) 
3 (3 -0 -6) 

311-049 กฎหมายเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต (Law of Internet) 3 (3 -0 -6) 
311-050       กฎหมายศุลกากร (Customs Law)                           3 (3 -0 -6) 

  
 หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวน   6   หนวยกิต            
  ใหบัณฑิตเลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ  ก็ไดท่ีเปดสอนในวิทยาลัยราชพฤกษ  โดยไมซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเรียนมาแลว  และไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยท่ีปรึกษา 
 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กเชษฐ กิ่งชนะ (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทและหนาท่ีครูท่ีปรึกษา สถานศึกษา
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และ
จังหวัดนานมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาบทบาทและหนาท่ีครูท่ีปรึกษา สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการดําเนินการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการบทบาทและหนาท่ีครูท่ีปรึกษา และ (3) เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา 
ประชากรท่ีใชเปนครูท่ีปรึกษา สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดนาน จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม
บทบาทและหนาท่ีครูท่ีปรึกษา ความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บทบาทและหนาท่ีครูท่ีปรึกษา ความพึงพอใจในคูมือครูท่ีปรึกษา นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใช
ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษา พบวา  1. บทบาทและหนาท่ีครูท่ีปรึกษาท้ัง 5 ดาน ดานท่ีมีการดําเนินการมาก
ท่ีสุด คือ ดานสภาพการปรับตัว ไดแก ใหคําแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการสรางนิสัยท่ีดีในการเรียน 
และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในกลุมเพ่ือน การคบเพ่ือน รองลงมาดานวิชาการ ไดแก ให
คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม การถอนรายวิชาและการรักษาสภาพเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับ ดานการพัฒนานักเรียน ไดแก ปลูกฝงใหมีเจตคติท่ีดีและการมีความภูมิใจใน
วิชาชีพของตน ดานระเบียบวินัย ไดแก การประสานงานกับผูปกครองในการแกปญหาความ
ประพฤตินักเรียน และใหคําแนะนําในเรื่องการแตงกายใหถูกระเบียบ และ ดานสวัสดิการ ไดแก ให
คําแนะนําเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา  2. ความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบทบาทและหนาท่ีครูท่ีปรึกษา ท้ัง 3 ดาน ดานท่ีมีการดําเนินการมากท่ีสุด คือ ดาน
วิทยากร ไดแก วิทยากรตอบขอซักถามไดตรงประเด็น รองลงมา ดานการดําเนินการ ไดแก ความ
เหมาะสมของอาหารกลางวันอาหารวาง และเครื่องดื่ม และดานกิจกรรม ไดแก ความรูท่ีทานไดรับ
สอดคลองกับความตองการของทาน 3. ความพึงพอใจในคูมือปฏิบัติงานครูท่ีปรึกษา ท้ัง 3 ดาน 
พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือดานการนําไปใชประโยชน ไดแก ความเหมาะสมท่ีครูท่ี
ปรึกษาจะนําไปใชประกอบการศึกษา และครูท่ีปรึกษาสามารถนําไปปฏิบัติจริง รองลงมา ดาน
รูปเลม ไดแก รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ และ ดานเนื้อหา ไดแก เนื้อหาสาระครอบคลุม 
ตามลําดับ 

ภาศิริ เขตปยรัตน และสินีนาถ วิกรมประสิทธิ (2553: บทคัดยอ) จากการวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรบริหารธุรกิจ (4ป) ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2553 และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
ช้ันปท่ี 4 ในสาขาวิชาตาง ๆ ประกอบดวย สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจสาขาธุรกิจ
บริการ และสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมท้ังส้ิน 215 คน และไดทําการศึกษาตั้งแตภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 และภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด) ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางโดยวิชาการบริหารลูกคาสัมพันธมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด สําหรับรายวิชาท่ี
นักศึกษาทีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพมาก
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ท่ีสุด คือ วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3 จากการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของสาขาวิชาการตลาด มีความพึงพอใจระดับ 
มาก ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชา ดานความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคม ดานทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน และดานสนับสนุนในกิจกรรมและการ
ใหคําปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง และมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชา
ตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดียสําหรับธุรกิจมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด สําหรับรายวิชาท่ี
นักศึกษามีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพมาก
ท่ีสุด คือ วิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดียสําหรับธุรกิจ จากการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความพึงพอใจ
ระดับมากประกอบดวย ดานการสนับสนุนในกิจกรรมและการใหคําปรึกษา ดานความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ดานทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน และ ดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรสาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย) ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีเกรดเฉล่ียสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีตอรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากโดยวิชาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
สําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือการ
ประกอบอาชีพมากท่ีสุด คือ วิชาการบริหารสวัสดิการและคาตอบแทน วิชาองคการและการจัดการ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย มีความพึงพอใจระดับมาก ประกอบดวย ดานความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ดานทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชา และ การสนับสนุนในกิจกรรมและการใหคําปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
(สาขาวิชาธุรกิจบริการ) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีเกรดเฉล่ียสะสมนอยกวา 
2.00 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยวิชาวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3 มีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด สําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพมากท่ีสุด คือ วิชาศิลปะการตอนรับและการส่ือสารในงาน
บริการ จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของ
สาขาวิชาธุรกิจบริการ มีความพึงพอใจระดับมาก ประกอบดวย ดานการสนับสนุนในกิจกรรมและ
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การใหคําปรึกษา ดานความตองการของตลาดแรงงานและสังคมเปน ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชา และดานทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

วิริณธ์ิ กิตติพิชัย  และคณะ (2552: บทคัดยอ) การประเมินโครงการฝกอบรมมีความสําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาและปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิผลและสอดคลองกับความตองการในการ
อบรม รวมถึงใชเปนขอมูลพิจารณาในการคงอยูของโครงการ การศึกษานี้ใช แนวคิดการประเมิน   
3 แนวคิด มาประยุกตใชรวมกัน คือ CIPP Model, Logic Model, และ ROI of Human Capital เพ่ือ
ประเมินผล “หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา – นบอ.” โดยพิจารณาใน 6 ปจจัย คือ 
ปจจัยบริบท ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ ปจจัยผลผลิต ปจจัยผลลัพธ และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใน ลักษณะการเพ่ิมทุนมนุษย ใชการประเมิน 360 องศา เก็บขอมูลกับตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับ
หลักสูตร 4 กลุม คือ (1) ผูเช่ียวชาญ จํานวน 13 คน (2) ผูผานการอบรม จํานวน 174 คน                
(3) ผูบังคับบัญชา จํานวน 54 คน และ (4) ผูรวมงาน จํานวน 348 คน เก็บขอมูลในระหวางเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 โดยใช แบบสอบถาม การสัมภาษณลึก และการ
สัมภาษณกลุมยอย ขอมูลท้ังหมดถูกนํามาประมวลผลอยางเปนระบบ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติที (Pair samples t-test)  

ผลการประเมินท่ีสําคัญมีดังนี้ 1) หลักสูตรมีการอบรมท่ีเนนผูเขาอบรมเปนศูนยกลาง และ
มีรูปแบบการเรียนรูท่ีแตกตางจาก หลักสูตรการอบรมอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน 2) รูปแบบการอบรม
ท่ีผูเขาอบรมประทับมากท่ีสุดคือ การเรียนรูกับมหาวิทยาลัยพ่ีเล้ียง (Shadowing) และการทํา Pilot 
Model  3) หลังการอบรม นบอ. มีผลผลิตและผลลัพธในเชิงนามธรรมและรูปธรรมท่ีชัดเจน 4) หลัง
การอบรม นบอ. มีความรู ทักษะ พฤติกรรมการบริหาร การเปนแบบอยาง การยอมรับจาก 
ผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหนวยงาน หลังการอบรมสูงกวา
กอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  5) หลังการอบรม ผูบังคับบัญชา มีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานของ นบอ. หลังการอบรมสูงกวา กอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001  6) หลักสูตรใหผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะทุนมนุษยท่ีคุมคา โดยหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยมี โครงการใหมเพ่ิมขึ้น ลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย งานสําเร็จตามเวลา งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูรับบริการพึงพอใจ รวมถึงการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย 

กิริยา  กุลชนะรัตน (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอ
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ศึกษา
จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการท่ีจบการศึกษาในป
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การศึกษาในปการศึกษา 2550 โดยใชแบบสอบถาม 53 ชุด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา 
ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปผลไดวา  ประชากรสวนใหญเปนเพศ
หญิง โสด อายุ 22 ป สําเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2551 วิชารองท่ีสนใจคือ วิชาในสาขาการตลาด
และภาษาอังกฤษ มีการเขารวมเปนสมาชิกในการทํากิจกรรมขณะศึกษา เปนพนักงานบริษัท / 
เจาหนาท่ีบริษัทเอกชน รับผิดชอบงานฝายการตลาดรายไดสวนใหญมากกวา 12,000 บาท ความ
คิดเห็นในภาพรวมและทุกปจจัยเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก โดยใหความเหมาะสมใน
ปจจัยลักษณะการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปปรับใชกับการทํางาน/ศึกษาตอ/ทําธุรกิจสูงกวา
ปจจัยอ่ืน เรื่องการนําเสนอโครงการมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ควรเพ่ิมจํานวนรายวิชาใหมากขึ้นในดานปจจัยทางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา เนื่องจาก
พบวามีความเหมาะสมเรื่องความเพียงพอของจํานวนรายวิชาท่ีสามารถเลือกเรียนในระดับปาน
กลางเทานั้น 

 
2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ขอมูลสวนบุคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. กลุมการเรียน 

4. สถานภาพการมีงานทํา 

5. รายไดตอเดือน 

ความคิดเห็นของบัณฑิตรุนที่ 1 ตอ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

วิทยาลัยราชพฤกษ 
1. การจัดการเรียนการสอน 

2. การนําความรูไปประยุกตใช จําแนก
ตามกลุมวิชาเอกบังคับ 
3. การนําความรูไปประยุกตใช จําแนก
ตามกลุมวิชาอ่ืนๆ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



 
 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนท่ี 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราช
พฤกษ ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีแบบสอบถามและการสนทนากลุม 
(Focus group) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

3.1  ประชาการและกลุมตัวอยาง 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

3.5  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชาการและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร  คือ  บัณฑิตคณะนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2554 
 กลุมตัวอยาง  คือ  บัณฑิตคณะนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2554  จํานวน 35 คน  

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ และกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม คือ บัณฑิตคณะ
นิติศาสตร แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้
 
 
 
 
 



35 
 

 ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

  - อาย ุ

  - อีเมล 
  - กลุมการเรียน  คําถามขอนี้จะเปนการสอบถามกลุมการเรียนของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จการศึกษา เชน กลุมการเรียนภาคปกติ กลุมการเรียนภาค
เสาร-อาทิตย หรือภาค่ํา 
  - สถานภาพการมีงานทํา  คําถามขอนี้จะเปนการสอบถามสถานภาพการมีงานทํา
ใน 2 ชวง คือ กอนเขาศึกษาและปจจุบันวาบัณฑิตคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ มีงานทํา
หรือไม 
  - สภานะภาพการทํางานในปจจุบันของทาน  ถากรณีบัณฑิตคณะนิติศาสตร             
วิทยาลัยราชพฤกษ ตอบแบบสอบถามวายังไมมีงานทําจะสอบถามถึงเหตุผล เชน ไมไดสัมภาษณ
งาน รอสัมภาษณ กําลังศึกษาตอ  แตถาปจจุบันมีงานทําจะสอบถามถึงรายละเอียดของการทํางาน
ตอไป    

- รายละเอียดของงาน   คําถามขอนี้จะถามเกี่ยวกับรายละเอียดของงานท่ีบัณฑิต
คณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ ไดทําในปจจุบัน  เชน ช่ือหนวยงาน ประเภทหนวยงาน 
ตําแหนงงาน แผนก สถานท่ีตั้งของหนวยงาน 
  - รายได   คําถามขอนี้จะสอบถามรายไดตอเดือนท่ีไดรับ 

  - ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน  คําถามขอนี้จะเปนการสอบถามเพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ โดยแบง
ประเด็นดังตอไปนี ้
  คําถามท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร สอบถามความทันสมัยในการเรียนการสอน 

  คําถามท่ีเกี่ยวของอาจารย  สอบถามคุณวุฒิ  ประสบการณตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  
ใหคําปรึกษาและการดูแลเอาใจใสตอบัณฑิต 

  คําถามเกี่ยวกับความทันสมัยและความพรอมทางดานอุปกรณการเรียนการสอน 
จํานวน และขนาดของหองเรียน  ความทันสมัยของอุปกรณ  ความเพียงพอของหองปฏิบัติการ  
หองสมุดมีหนังสือมีความครบถวนในรายวิชาท่ีเปดสอน  และหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 
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  คําถามอ่ืน ๆ เชน บรรยากาศ ภูมิทัศน ของวิทยาลัย  การจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ี
เหมาะสม 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไป
ประยุกตใช 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกอ่ืน ๆ ไป
ประยุกตใช 
 ตอนที่ 4 เพ่ือสอบถามกลุมตัวอยางผูท่ีมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาวามีศาสตรความรู
ใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแตไมเคยเรียนมากอน   
 ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

การแสดงความคิดเห็นจะเปนระดับคะแนน โดยแบงเปนระดับตาง ๆ ดังนี ้
ตอนที่ 1 
 5  คะแนน หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 4  คะแนน หมายถึง  เห็นดวย 

 3  คะแนน หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 2  คะแนน หมายถึง  ไมเห็นดวย 

 1  คะแนน หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 

 5  คะแนน หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับมากท่ีสุด 

 4  คะแนน หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับมาก 

 3  คะแนน หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับปานกลาง 

 2  คะแนน หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับนอย 

 1  คะแนน หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนที่ 4  คําถามปลายเปด  เพ่ือสอบถามศาสตรรูใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแตไมเคย
เรียนมากอน 

ตอนที่ 5  คําถามปลายเปด  เพ่ือเปนขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
 



37 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2554 ใหชวยตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจะ
ดําเนินการตามวัน ดังนี้ 

-  วันท่ี 16 มกราคม 2554 เปนวันแรกท่ีบัณฑิตเขารับฟงกําหนดการการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร คณะผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามแกบัณฑิตทุกคนท่ีมาในวันนี้โดยครอบคลุมทุก
สาขาวิชาท่ีมีผูจบการศึกษา 

-  วันท่ี 23 มกราคม 2554 เปนวันท่ีบัณฑิตเขารับการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง
แรกคณะผูวิจัยจะแจกแจงแบบสอบถามแกบัณฑิตท่ียังไมไดตอบแบบสอบถามในวันท่ี 16 มกราคม 
2554 

-  วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2554 เปนวันท่ีบัณฑิตเขารับการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง
ท่ีสองคณะผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามแกบัณฑิตท่ียังไมเคยตอบแบบสอบถามในวันท่ี 16 และ 23 
มกราคม 2554 
 จากนั้นผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพ่ือสอบถาม
เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร เพ่ือใหทราบขอมูลท่ีเจาะลึกและตรงจุดมากยิ่งขึ้น   

การสัมภาษณแบบนี้เปนการสัมภาษณท่ีผูสัมภาษณมีจุดสนใจอยูแลว  จึงพยายามดึงจุด
สนใจของผูถูกสัมภาษณใหเขาสูจุดท่ีสนใจ  ท้ังนี้เพราะในบางครั้งผูสัมภาษณอาจจะไมตองการ
ทราบถึงเหตุผลหรือขอเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  ลักษณะของการสัมภาษณแบบนี้จึงอยูท่ีวา
ผูวิจัยจะตองรูกอนแลววาตองการขอมูลอะไร  อยางไรก็ตามการทําเชนนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ
และความชํานาญของผูสัมภาษณเปนสวนใหญ  เพราะจะตองรวบรัดหรือตัดบทโดยไมใหผูถูก
สัมภาษณเกิดความรูสึกไมสบายใจและไมอยากจะใหความรวมมือ (สุภางค จันทวานิช, 2552) 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตรตอหลักสูตร
ท่ีใชศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ จําแนกตามสาขารายวิชา  โดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉล่ียมาแปลคาเปนระดับตาง ๆ ดังนี ้
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เกณฑการประเมินแบบสอบถามตอนท่ี 1  ความคิดเห็นบัณฑิตตอการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยราชพฤกษ ดังนี้ 

 คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

 คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นดวย 

 คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

 คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  ไมเห็นดวย 

 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

เกณฑการประเมินแบบสอบถามตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูจาก
หลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช  และตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรู
จากหลักสูตรกลุมวิชาเอกอ่ืนๆ ไปประยุกตใช ดังนี ้

 คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับมาก 

 คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง  นําไปประยุกตใชในระดับนอยท่ีสุด 

 สําหรับคําถามในตอนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดเพ่ือสอบถามกลุมตัวอยางผูท่ีมีงานทํา
หลังจากสําเร็จการศึกษาวามีศาสตรความรูใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแตไมเคยเรียนมากอน  และ
คําถามในตอนท่ี 5 เปนคําถามปลายเปดขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ขอคําถามปลายเปดในตอนท่ี 5 สอบถามถึงศาสตรความรูใดท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแต
ไมเคยเรียนมากอน และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ขอคําถามปลายเปดเหลานี้จะทําการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 
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3.5  สถิติที่ใชในการวิจัย 

3.5.1  คารอยละ (Percentage) คํานวณจากสูตร (ธนินทร ศิลปจาร,ุ 2551: 148) 
 

รอยละ(%)   =    	×	 	 
 

เม่ือ X   แทน   จํานวนขอมูลท่ีตองการหาคารอยละ 
N   แทน   จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 

3.5.2  คาเฉล่ีย (Mean) คํานวณจากสูตร (ธนินทร ศิลปจาร,ุ 2551: 149) 
 

   푥̅  =  ∑  
 

เม่ือ 푥̅    แทน   คาเฉล่ีย 
ΣX แทน   ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
N    แทน   จํานวนขอมูลท้ังหมด 

3.5.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ธนินทร ศิลปจาร,ุ  2551: 163) 
 

  푠   =   ∑( ̅)  

 
  เม่ือ S    แทน   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   x    แทน   ขอมูลแตละจํานวน 
   푥̅   แทน   คาเฉล่ีย 
   N    แทน   จํานวนประชากรท้ังหมด 
   n     แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนท่ี 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย   
ราชพฤกษ ในครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของบัณฑิต 
 4.2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอการเรียนการสอนการนําความรูจาก
หลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืน ๆ ไป
ประยุกตใช 
 4.3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอการเรียนการสอนการนําความรูจาก
หลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืน ๆ ไป
ประยุกตใชเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสัมภาษณกลุม 
 
4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของบัณฑิต 
 การนําเสนอสภาพท่ัวไปของบัณฑิตเปนการนําเสนอสภาพท่ัวไปภายใตตัวแปร อายุ กลุม
การเรียน สถานภาพการมีงานทํา เหตุผลท่ีทานไมมีงานทํา และรายไดตอเดือน ผูวิจัยนําเสนอขอมูล
ของตัวแปรระดับกลุมเหลานี้โดยใชการแจกแจงความถ่ีและการกระจายอัตรารอยละสภาพท่ัวไป
ของบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ  ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.1  จําแนกเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 25 73.34 
หญิง 10 26.66 
รวม 35 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 25 คน  คิดเปนรอย

ละ 73.34  และเพศหญิงจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 26.66 
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ตารางที่ 4.2  จําแนกอาย ุ
อาย ุ(ป) จํานวน รอยละ 
18 - 27 
28 - 37 
38 – 47 
48 ขึ้นไป 

12 
4 
15 
4 

34.3 
11.4 
42.9 
11.4 

รวม 35 100.0 
 
 จากตารางท่ี 2  พบวา  ชวงอายุของบัณฑิตคณะนิติศาสตรสวนมากอยูในชวงอายุ  38 – 47  
ป  คิดเปนรอยละ 42.9  ชวงอายุรองลงมาคือชวงอายุ  18 – 27 ป  คิดเปนรอยละ 34.3  ชวงอายุ 28 – 
37 ป และชวงอายุ 48 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.4 ซ่ึงมีคาเทากัน 
 

ตารางที่ 4.3  จําแนกตามกลุมการเรียน 
กลุมการเรียน จํานวน (คน) รอยละ 

ภาคปกต ิ
ภาคเสาร – อาทิตย 
ภาคค่ํา 

4 
28 
3 

11.4 
80.0 
8.6 

รวม 35 100.0 
  

จากตารางท่ี 3  พบวา  สวนมากบัณฑิตคณะนิติศาสตรเรียนกลุมการเรียนภาคเสาร – 
อาทิตย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 80  กลุมการเรียนรองลงมาคือ  ภาคปกติ  จํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 11.4 และกลุมการเรียนภาคค่ํา จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 3 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.4  จําแนกตามสถานภาพการมีงานทํา 
สถานภาพการมีงานทํา จํานวน รอยละ 

กอนเขาศึกษา 
ไมมีงานทํา 
มีงานทํา 

 
9 
26 

 
25.7 
74.3 

ปจจุบัน 
ไมมีงานทํา 
มีงานทํา 

 
2 
33 

 
5.7 
94.3 
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 จากตารางท่ี 4 พบวากอนเขาศึกษาบัณฑิตสวนใหญเปนผูมีงานทํา คิดเปนรอยละ 74.3 มี
สัดสวนมากกวาผูไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ 25.7 เม่ือสอบถามถึงสถานภาพการมีงานทําในปจจุบัน
พบวา บัณฑิตมีงานทํา คิดเปนรอยละ 94.3 มีสัดสวนสูงกวาบัณฑิตท่ีไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ 5.7 
 

ตารางที่ 4.5  จําแนกตามเหตุผลท่ีทานไมมีงานทํา 
เหตุผลที่ทานไมมีงานทํา จํานวน รอยละ 

ไมไดสมัครงาน 2 28.6 
รอสัมภาษณ 1 2.9 
กําลังศึกษาตอ 4 11.4 
รวม 7 42.9 

 
จากตารางท่ี 5 พบวาสถานะภาพการมีงานทํา พบวาเหตุผลของการท่ีบัณฑิตไมมีงานทํา คือ 

ไมไดสมัครงาน คิดเปนรอยละ 5.7  รอสัมภาษณงาน คิดเปนรอยละ 2.9  และศึกษาตอ คิดเปน    
รอยละ 11.4 
 

ตารางที่ 4.6  จําแนกตามรายไดตอเดือน 
รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 7,000 1 2.9 
7,000-8,000 1 2.9 
8,001-9,000 2 5.7 
9,001-10,000 1 2.9 
12,001-15,000 6 17.1 
15,001-18,000 1 2.9 
21,001-24,000 12 34.3 
24,000 ขึ้นไป 11 31.4 

รวม 35 100 
 

 จากตารางท่ี 6  พบวาบัณฑิตคณะนิติศาสตร สวนใหญมีรายไดตอเดือน 21,001 – 24,000 
บาท คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมามีรายไดตอเดือน 24,000 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.4  กลุมรายได
ตอเดือน 12,001 - 15,000 คิดเปนรอยละ 17.1  รายได 8,001 – 9,000 คิดเปนรอยละ 5.7 และกลุม
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รายไดตอเดือน ต่ํากวา 7,000 7,000 – 8,000  9,001 – 10,000 และ 15,001 – 18,000  คิดเปนรอยละ 
2.9 เทากันตามลําดับ 
 

4.2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอนการนําความรูจากหลักสูตร
กลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่น ๆ ไปประยุกตใช 
 การวิเคราะหในสวนนี้เปนการศึกษาความเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอการเรียนการสอนการนํา
ความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช   และการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชา
อ่ืนๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ และในการศึกษาตอ ปรากฏในตาราง
ท่ี 7 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.7  คาเบ่ียงเบียนมาตรฐานความคิดเห็นของบัณฑิตตอการจัดการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยราชพฤกษ 

ความคิดเห็น X S.D. ผลประเมิน 
1. หลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
2. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณตรงตามสาขาวิชาท่ี
สอน 
3. อาจารยท่ีมีความรู ความสามารถในการถายทอด
ความรู 
4. อาจารยท่ีปรึกษามีการดูแลเอาใจใสนักศึกษา 
5. จํานวนและขนาดหองเรียนเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 
6. อุปกรณในหองเรียนมีความทันสมัย 
7. มีหองปฏิบัติการเพียงพอสอดคลองตามสาขาวิชา 
8. ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด) มีหนังสือครบถวนใน
รายวิชาท่ีตองเรียน 
9. ศูนยวิทยบริการ (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) มี
อุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัย 
10.บรรยากาศ ภูมิทัศน ของวิทยาลัยสวยงาม 
11.การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยมีความเหมาะสม 
12.อ่ืนๆ  

4.51 
4.77 
4.66 
4.69 
4.38 
4.17 
4.31 
4.37 

 
4.14 

 
4.29 
3.83 
3.00 

0.612 
0.490 
0.539 
0.471 
0.652 
0.785 
0.676 
0.690 

 
0.845 

 
0.667 
1.014 
2.828 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

รวม 4.26 0.85 มาก 
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 จากตารางท่ี 7  บัณฑิตคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ มีความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ  
 เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดสวนใหญพบวา  บัณฑิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนในระดับความเห็นดวยมาก 8 ดาน  โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากท่ีสุดลงมา คือ อาจารยมี
คุณวุฒิและประสบการณตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน (รอยละ 4.77)    อาจารยท่ีปรึกษามีการดูแลเอาใจ
ใสนักศึกษา (รอยละ 4.69)  อาจารยท่ีมีความรู ความสามารถในการถายทอดความรู (รอยละ 4.66)  
หลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัย (รอยละ 4.17)  สวนในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉล่ียมากลงมา คือ จํานวนและขนาดหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา (รอยละ 4.38)  
ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด) มีหนังสือครบถวนในรายวิชาท่ีตองเรียน (รอยละ 4.37)  มี
หองปฏิบัติการเพียงพอสอดคลองตามสาขาวิชา (รอยละ 4.31) บรรยากาศ ภูมิทัศน ของวิทยาลัย
สวยงาม (รอยละ 4.29)  อุปกรณในหองเรียนมีความทันสมัย (รอยละ 4.17) ศูนยวิทยบริการ 
(หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) มีอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัย (รอยละ 4.14)  การจัดกิจกรรมของ
วิทยาลัยมีความเหมาะสม (รอยละ 3.83) และอ่ืนๆ มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 3.00)  
ในภาพรวมอยูในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ  อยูในระดับความคิดเห็นระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 4.26 
 

ตารางที่ 4.8  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูไป
ประยุกตใช จําแนกตามกลุมวิชาเอกบังคับ 

กลุมเรียนวิชาอกบังคับ ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบชีวิต ในการศึกษาตอ 
X S.D. ผล X S.D. ผล X S.D. ผล 

1. กฎหมายแพง : หลัก
ท่ัวไป 
2. กฎหมายแพง : บุคคล 
3. กฎหมายแพง : ภาค
ท่ัวไป 
4. หลักกฎหมายมหาชน 
5. กฎหมายลักษณะนิติ
กรรมและสัญญา 
6. กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : 
หลักท่ัวไป 

4.00 
 

4.00 
4.40 

 
3.86 
4.31 

 
4.09 

 

0.91 
 

1.00 
0.85 

 
1.09 
0.79 

 
0.78 

 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 

4.11 
 

4.17 
4.29 

 
4.06 
4.40 

 
4.23 

 

1.02 
 

0.92 
1.02 

 
0.94 
0.77 

 
0.77 

 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 

4.17 
 

4.14 
4.20 

 
4.00 
4.37 

 
4.26 

 

1.04 
 

1.12 
1.08 

 
1.08 
0.87 

 
0.85 

 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 



45 

7. กฎหมายลักษณะหนี้ 2 : 
ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 
ลาภมิควรได 
8. กฎหมายลักษณะทรัพย 
9. กฎหมายท่ีดิน 
10.กฎหมายอาญา : ภาค
ความผิด 
11.เอกเทศสัญญา 1 
12.เอกเทศสัญญา 2 
13.เอกเทศสัญญา 3 
14.กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
15.กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว 
16.กฎหมายลักษณะมรดก 
17.กฎหมายลักษณะ
หุนสวน-บริษัท 
18.กฎหมายลักษณะตั๋ว
เงิน 
19.กฎหมายลักษณะ
ประกันภัย 
20.กฎหมายปกครอง 
21.กระบวนการยุติธรรม
และระบบศาลไทย 
22.กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง : ภาคท่ัวไป 
23.กฎหมายลักษณะพยาน 
24.กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง : ภาคบังคับคด ี
25.กฎหมายพิจารณาความ
อาญา 

4.17 
 
 

4.17 
4.06 
4.26 
4.37 

 
4.29 
4.26 
4.06 
4.31 

 
4.26 
4.03 

 
3.86 

 
3.97 

 
4.03 
3.94 

 
4.17 

 
4.14 
4.09 

 
4.20 

 

0.82 
 
 

0.71 
0.96 
0.85 
0.69 

 
0.86 
0.74 
0.87 
0.63 

 
0.88 
0.92 

 
0.84 

 
1.01 

 
1.01 
1.13 

 
0.74 

 
0.97 
0.88 

 
0.93 

 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 

4.29 
 
 

4.37 
4.00 
4.34 
4.26 

 
4.31 
4.26 
4.00 
4.26 

 
4.17 
4.06 

 
3.86 

 
3.97 

 
4.03 
3.94 

 
4.17 

 
4.11 
4.06 

 
4.17 

 

0.79 
 
 

0.69 
0.97 
0.80 
0.65 

 
0.86 
0.85 
0.94 
0.65 

 
0.82 
0.80 

 
0.84 

 
1.01 

 
1.01 
1.18 

 
0.74 

 
0.93 
1.05 

 
0.92 

 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 

4.23 
 
 

4.29 
4.09 
4.26 
4.29 

 
4.34 
4.17 
4.06 
4.31 

 
4.23 
4.11 

 
3.94 

 
3.94 

 
3.94 
3.86 

 
4.14 

 
4.14 
4.11 

 
4.23 

 

0.87 
 
 

0.86 
0.92 
0.88 
0.89 

 
0.90 
0.85 
0.97 
0.72 

 
0.84 
9.00 

 
1.05 

 
0.96 

 
1.11 
1.21 

 
0.94 

 
1.09 
0.99 

 
1.06 

 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
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26.กฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีเมือง 
27.กฎหมายระหวาง
ประเทศแผนกคดีบุคคล 
28.ปญหาจริยธรรมทาง
กฎหมาย 
29.กฎหมายลักษณะ
ลมละลายและการฟนฟู
กิจการ 
30.กฎหมายแรงงานและ 
กฎหมายประกันสังคม 
31.นิติปรัชญา 
32.กฎหมายการคลังและ
การภาษีอากร 

3.49 
 

3.51 
 

4.09 
 

3.66 
 
 

4.14 
 

3.86 
4.20 

 

1.19 
 

1.15 
 

1.09 
 

1.05 
 
 

0.94 
 

1.06 
0.93 

ปาน
กลาง 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

3.46 
 

3.57 
 

4.20 
 

3.69 
 
 

4.11 
 

3.80 
4.14 

 

1.14 
 

1.19 
 

0.99 
 

1.10 
 
 

0.90 
 

0.96 
1.03 

ปาน
กลาง 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 

3.60 
 

3.63 
 

4.17 
 

3.74 
 
 

4.14 
 

3.94 
4.06 

1.17 
 

1.21 
 

1.04 
 

1.17 
 
 

1.00 
 

1.11 
1.03 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
รวม 4.07 0.91 มาก 4.09 0.91 มาก 4.10 1.25 มาก 

  
จากตารางท่ี 8  บัณฑิตคณะนิติศาสตรนําความรูจากการเรียนหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับ

ไปประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ 
และการนําไปใชในการศึกษาตอ พบวา บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไป
ประยุกตใชท้ัง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑใกลเคียงกัน คือ การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนคาคาเฉล่ียรอยละ 4.07   การนําไปใชในการประกอบอาชีพ คิดเปนคาเฉล่ีย
รอยละ 4.09  และการนําไปใชในการศึกษาตอ คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 4.10 
 การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พบวาอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียของรายวิชา  คือ กฎหมายแพง : ภาคท่ัวไป (รอยละ 4.40)  
เอกเทศสัญญา 1 (รอยละ 4.37)  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (รอยละ 4.31) กฎหมาย
ลักษณะครอบครัว (รอย 4.31)  เอกเทศสัญญา 2 (รอยละ 4.29) กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (รอย
ละ 4.26) เอกเทศสัญญา 3 (รอยละ 4.26) กฎหมายลักษณะมรดก (รอยละ 4.26) กฎหมายพิจารณา
ความอาญา (รอยละ 4.20) กฎหมายการคลังและการภาษีอากร (รอยละ 4.20) กฎหมายลักษณะหนี้ 2 
: ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได (รอยละ 4.17) กฎหมายลักษณะทรัพย (รอยละ 4.17) 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคท่ัวไป (รอยละ 4.17) กฎหมายลักษณะพยาน (รอยละ 4.14) 
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กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม (รอยละ 4.14) กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : หลักท่ัวไป 
(รอยละ 4.09) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี (รอยละ 4.09) ปญหาจริยธรรมทาง
กฎหมาย (รอยละ 4.09) กฎหมายท่ีดิน (รอยละ 4.06) กฎหมายรัฐธรรมนูญ (รอยละ 4.06) กฎหมาย
ลักษณะหุนสวน-บริษัท (รอยละ 4.03) กฎหมายปกครอง (รอยละ 4.03) กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป 
(รอยละ 4.00) กฎหมายแพง : บุคคล (รอยละ 4.00) กฎหมายลักษณะประกันภัย (รอยละ 3.97) 
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย (รอยละ 3.94) หลักกฎหมายมหาชน (รอยละ 3.86) 
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน (รอยละ 3.86) นิติปรัชญา (รอยละ 3.86) กฎหมายลักษณะลมละลายและ
การฟนฟูกิจการ (รอยละ 3.66) กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (รอยละ 3.51) และรายวิชา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (รอยละ 3.49) อยูในระดับการนําไปประยุกตใชในระดับ
ปานกลาง  

การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับนําไปใชในการประกอบอาชีพ  พบวา  
รายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญามีคาเฉล่ียสูงสุด คิดเปนรอยละ 4.40 อยูในระดับมาก 
และรายวิชากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองมีคาเฉล่ียท่ีต่ําสุด คิดเปนรอยละ 3.46 

การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับนําไปใชในการศึกษาตอ  พบวา  รายวิชา
กฎหมายพิจารณาความอาญา มีคาเฉล่ียสูงสุด  คิดเปนรอยละ 4.23 อยูในระดับมาก และรายวิชา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  มีคาเฉล่ียท่ีต่ําสุดคิดเปนรอยละ 3.60 
 
ตารางที่ 4.9  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูไป
ประยุกตใช จําแนกตามกลุมวิชาอ่ืน  ๆ

กลุมเรียนวิชา 
ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบชีวิต ในการศึกษาตอ 
X S.D. ผล X S.D. ผล X S.D. ผล 

1. กลุมวิชาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 
2. กลุมวิชาภาษาศาสตร 
3. กลุมวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร 
4.  กลุมวิชาแกน 
5.  กลุมวิชาเลือก 
6.  กลุมวิชาเลือกอิสระ 

3.89 
 

3.91 
3.77 

 
4.34 
4.11 
3.89 

0.83 
 

0.92 
1.00 

 
0.84 
1.05 
0.93 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

3.89 
 

3.97 
3.77 

 
4.37 
4.14 
3.83 

0.93 
 

0.92 
1.00 

 
0.81 
1.03 
0.98 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

3.86 
 

3.97 
3.83 

 
4.34 
4.14 
3.83 

0.94 
 

0.95 
1.07 

 
0.80 
1.00 
1.09 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.98 0.93 มาก 3.99 0.95 มาก 3.99 0.97 มาก 
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จากตารางท่ี 9  บัณฑิตคณะนิติศาสตรนําความรูจากการเรียนหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไป
ประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ และ
การนําไปใชในการศึกษาตอ พบวา บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไป
ประยุกตใชท้ัง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูในเกณฑใกลเคียงกัน คือ การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  คิดเปนคาคาเฉล่ียรอยละ 3.98   การนําไปใชในการประกอบอาชีพ คิดเปนคาเฉล่ีย
รอยละ 3.99  และการนําไปใชในการศึกษาตอ คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.99 

การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากเรียงตามอันดับ คือ กลุมวิชาแกน  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 4.34   กลุมวิชาเลือก คิดเปน
คาเฉล่ียรอยละ 4.11  กลุมวิชาภาษาศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.91  กลุมวิชาเลือกอิสระ  คิดเปน
คาเฉล่ียรอยละ 3.89  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.89 และกลุม
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.77  

การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชในการประกอบชีวิต  โดยมี
คาเฉล่ียในระดับมากเรียงตามอันดับ  คือ  กลุมวิชาแกน  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 4.37   กลุมวิชาเลือก  
คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 4.14  กลุมวิชาภาษาศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.97  กลุมวิชา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.89   กลุมวิชาเลือกอิสระ  คิดเปนคาเฉล่ีย
รอยละ 3.83   และกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.77 

การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชในการศึกษาตอ โดยมีคาเฉล่ียเรียง
ตามอันดับ คือ กลุมวิชาแกน  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 4.34   กลุมวิชาเลือก คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 
4.14  กลุมวิชาภาษาศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.97 อยูในระดับมาก  กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.86 อยูในระดับมาก   กลุมวิชาเลือกอิสระ  คิดเปนคาเฉล่ีย
รอยละ 3.83  และกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 3.83 
 
4.3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอนการนําความรูจากหลักสูตร
กลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่น ๆ ไปประยุกตใชเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณกลุม 
 จากการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนท่ี 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย   
ราชพฤกษในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณกลุม จากบัณฑิต  7  คน  เปน
บัณฑิตท่ีมีความคิดเห็นตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยราชพฤกษ  พบวาการศึกษาใน
หลักสูตรของนิติศาสตรนี้สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนไดในชีวิตจริง  การทํางาน และเปน
พ้ืนฐานท่ีดีในการศึกษาตอยอดใหขึ้นไป  โดยสรุปไดดังนี้ 
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บัณฑิตคนที่ 1 
“ ขาพเจาเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ มีความประทับใจกับการเรียน

การสอนและอาจารยในคณะทุกทาน  มีความรูท่ีดี  ตั้งใจสอนเปนอยางมาก  ทําใหขาพเจาเขาใจใน
การเรียนกฎหมายมากขึ้น  และเริ่มเห็นแนวทางในการเรียน  การนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพในอนาคต ขาพเจาคิดวาหลักสูตรคณะนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีมาตรฐานตามสายวิชาชีพ
นิติศาสตร  เพราะหลายวิชาของทางคณะไดเชิญอาจารยพิเศษภายนอกมาสอน  เชน  ผูพิพากษา  
อัยการ  เปนตน  ทําใหขาพเจานั้นประทับใจและเห็นตัวอยางบุคคลท่ีมีอาชีพสําคัญระดับประเทศ  
ดังนั้นจึงทําใหขาพเจาเช่ือม่ันในหลักสูตร  และสามารถเปนยอมรับในวิชาชีพ  ซ่ึงรุนพ่ีท่ีสําเร็จ
การศึกษาก็สามารถสอบผานการรับใบอนุญาตวาความของสภาทนายความไดหลายคน ” 
 
บัณฑิตคนที่ 2 

“ อาจารยมีความรูความสามารถ  โดยเฉพาะอาจารยพิเศษท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทาง  เชน  ผู
พิพากษา  เจาพนักงานทนาย  เปนตน  และหลักสูตรก็มีรายวิชาท่ีจําเปนตอความตองการใชในการ
ทํางานภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาท้ังทางแพงและอาญา  รวมท้ังกฎหมายพิเศษตาง ๆ ท่ี
สามารถนํามาปรับใชในการทํางานในทางกฎหมายได  และยังสามารถนําไปใชเปนความรูเพ่ือ
นําไปประยุกตใชในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ” 
 
บัณฑิตคนที่ 3 

“ขาพเจาคิดวาเนื้อหาวิชาแตละวิชาในหลักสูตรคอนขางมีประโยชนอยางมากตอผูเรียน
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตการทํางานไดอยางดี เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง  และแตละ
รายวิชามีอาจารยผูสอนเนื้อหาท่ีคอนขางลึกซ้ึง ” 
 
บัณฑิตคนที่ 4 

“หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของ
ตนและสามารถนําไปชวยเหลือผูอ่ืนได เพราะวิชาท่ีไดศึกษาทุกวิชามีความสําคัญ สามารถนํา
ความรูไปใชในการศึกษาตอท่ีสภาทนายความและเนติบัณฑิตได เพราะทางหลักสูตรของคณะ
นิติศาสตรไดรับการรับรองแลว อาจารยผูสอนเปนผูมีความรูความสามารถไมวาจะเปนอาจารย
ประจําหรืออาจารยพิเศษ อาจารยพิเศษสวนมากมาความถนัด ประสบการณตรงตามรายวิชาของ
ทางคณะ” 
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บัณฑิตคนที่ 5 
“ขาพเจามีความเขาใจในหลักกฎหมายและสามารถนําไปใชไดจริง แตควรเพ่ิมหลักสูตรใน

เรื่องของการปฏิบัติในสวนของอาชีพนักกฎหมาย  เชน วิชาชีพเกี่ยวกับทนายความ ศาล” 
 
บัณฑิตคนที่ 6 
 “ ขาพเจาคิดวาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานะปจจุบัน  และคณะนิติศาสตร  วิทยาลัยราชพฤกษยังไดรับการรับรองเปนท่ีเรียบรอยแลว  
อาจารยในคณะหรือาจารยท่ีปรึกษามีความสนใจและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี  รายวิชาในคณะมีประโยชน
มาก  เชน  กฎหมายภาษี  เปนตน ปจจุบันขาพเจาทํางานอยูท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและได
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชน  ซ่ึง พรบ. ไดแกไขใหมในป พ.ศ.2553  ซ่ึงทําใหขาพเจามีความรู
เปนปจจุบัน  เขาใจ  และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ” 
 
บัณฑิตคนที่ 7 
 “อาจารยทุกทานมีความสามารถในการสอนใหนักศึกษาเขาใจ  และรูในวิชากฎหมายอยาง
ทองแท  สามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษาตอเพ่ิมเติมไดเปนอยางดี  เพราะมีพ้ืนฐานท่ีดีท่ีทาง
คณะนิติศาสตรไดส่ังสอนเปนอยางดี  เพ่ือใหนักศึกษามีองคความรูไดมากท่ีสุด หรือทําไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาจารยใหความใกลชิดกับนักศึกษา  คอยชวยเหลือตลอด
การศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ ” 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดจากการศึกษา  อภิปราย และขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา อันจะเปนประโยชนแกคณะและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  รวมถึง
ผูสนใจศึกษาคนควาตอไป  รายละเอียดของการสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะมีดังนี ้
 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบัณฑิตรุนท่ี 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราช
พฤกษ มีวัตถุประสงคดังนี ้
 1. เพ่ือสํารวจสถานภาพสวนตัวของบัณฑิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร 
 2. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตร ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร 
 3. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของการนําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพและในการศึกษาตอ 
 4.  เพ่ือสํารวจภาพรวมของวิทยาลัยราชพฤกษในการจัดการเรียนการสอน   ในระดับอุดมศึกษา 
อาทิเชน  ดานอาจารย  หองเรียน  อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
หองสมุด บรรยากาศ  ภูมิทัศน  การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย  ตามความคิดเห็นของบัณฑิต 
 5.  เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลองกับการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
บัณฑิต  คณะนิติศาสตร  วิทยาลัยราชพฤกษท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน  
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2554 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม              
(Focus gorup) 
 
5.1  ขอสรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตร รุนท่ี 1  ตอหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
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 5.1.1 ลักษณะท่ัวไปของบัณฑิตคณะนิติศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร  
 จากการสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร  วิทยาลัยราช
พฤกษท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553 มีผูตอบแบบสอบถาม 35 คน พบวา คณะนิติศาสตร  
สาขาวิชานิติศาสตร กวาครึ่งของกลุมตัวอยางมีอายุ 38 – 47 ป สวนใหญเปนผูท่ีศึกษาในภาคเสาร – 
อาทิตย  สถานภาพการมีงานทําพบวาบัณฑิตสวนใหญเปนผูมีงานทํามากกวาไมมีงานทํา และสวน
ใหญท่ีไมมีงานทําเพราะไมไดสมัครงาน  สําหรับบัณฑิตท่ีมีรายไดตอเดือนนั้น มีรายไดอยูระหวาง 
21,001-24,000 บาท   
 5.1.2 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ 
บัณฑิตคณะนิติศาสตร  สาขาวิชานิติศาสตร  วิทยาลัยราชพฤกษ มีความคิดเห็นการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยราชพฤกษ อยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดพบวา บัณฑิตมีความ
คิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ีย คือ อาจารย มีคุณวุฒิและ
ประสบการณตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  อาจารยท่ีปรึกษามีการดูแลเอาใจใสบัณฑิต  อาจารยท่ีมี
ความรู ความสามารถในการถายทอดความรู  หลักสูตรท่ีใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัย  
จํานวนและขนาดหองเรียนเพียงพอตอจํานวนบัณฑิต  ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด) มีหนังสือ
ครบถวนในรายวิชาท่ีตองเรียน  มีหองปฏิบัติการเพียงพอสอดคลองตามสาขาวิชา  บรรยากาศ ภูมิ
ทัศน ของวิทยาลัยสวยงาม  อุปกรณในหองเรียนมีความทันสมัย  ศูนยวิทยบริการ (หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) มีอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัย   การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยมีความเหมาะสม  และ
อ่ืนๆ 

5.1.3 ความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตร สาขานิติศาสตร 
บัณฑิตนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน  การนําไปใชในการประกอบอาชีพ  และการนําไปใชในการศึกษาตอ  
บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใชท้ัง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก 
  5.1.3.1 การนําความรูจากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชชีวิตประจําวัน 
 การนําความรูจากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชชีวิตประจําวัน  พบวาอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากคาเฉล่ียของรายวิชา  คือ กฎหมายแพง : ภาคท่ัวไป  เอกเทศสัญญา 1  กฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา  กฎหมายลักษณะครอบครัว  เอกเทศสัญญา 2  กฎหมายอาญา : ภาค
ความผิด  เอกเทศสัญญา 3  กฎหมายลักษณะมรดก  กฎหมายพิจารณาความอาญา   กฎหมายการ
คลังและการภาษีอากร  กฎหมายลักษณะหนี้ 2 : ละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได   กฎหมาย
ลักษณะทรัพย  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคท่ัวไป  กฎหมายลักษณะพยาน   กฎหมาย
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม  กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : หลักท่ัวไป  กฎหมายวิธีพิจารณาความ



53 
 

แพง : ภาคบังคับคดี  ปญหาจริยธรรมทางกฎหมาย  กฎหมายท่ีดิน  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมาย
ลักษณะหุนสวน-บริษัท  กฎหมายปกครอง   กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป  กฎหมายแพง : บุคคล   
กฎหมายลักษณะประกันภัย   กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย   หลักกฎหมายมหาชน  
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน   นิติปรัชญา   กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ   กฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล   และรายวิชากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล อยูในระดับ
การนําไปประยุกตใชในระดับปานกลาง 
  5.1.3.2 การนําความรูจากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชในการประกอบอาชีพ 
 การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับนําไปใชในการประกอบอาชีพ  พบวา  
รายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญามีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก และรายวิชากฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีเมืองมีคาเฉล่ียท่ีต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง 
  5.1.3.3 การนําความรูจากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชในการศึกษาตอ 

การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับนําไปใชในการศึกษาตอ  พบวา  รายวิชา
กฎหมายพิจารณาความอาญา มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก และรายวิชากฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง  มีคาเฉล่ียท่ีต่ําสุดอยูในระดับมาก 
 5.1.4  ความคิดเห็นของบัณฑิตรุนท่ี 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ  ท่ี
มีตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใช 
 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใช  ไดแก  
กลุมวิชาภาษาศาสตร  คือ  วิชาการคนควาและเขียนรายงานทางกฎหมาย   ภาษาอังกฤษ 1-4   กลุม
วิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  คือ  วิชาสังคมเศรษฐกิจ  ปรัชญาเบ้ืองตน  กลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   คือ  คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเบ้ืองตน  วิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  กลุมวิชาแกน คือวิชากฎหมายอาญา กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กลุมวิชาเลือก คือ 
กฎหมายสืบสวนสอบสวน กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กเยาวชน กลุมวิชา
เลือกเสรี คือ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียว  ไดนําความรูจาก
หลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
การนําไปใชในการประกอบอาชีพ  และการนําไปใชในการศึกษาตอ ซ่ึงมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท้ัง 3 ลักษณะ แบงออกไดดังนี ้
  5.1.4.1 การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
พบวา มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากเรียงตามอันดับ คือ กลุมวิชาแกน  กลุมวิชาเลือก กลุมวิชา
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ภาษาศาสตร กลุมวิชาเลือกอิสระ  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   และกลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
  5.1.4.2 การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพ พบวา  มีคาเฉล่ียรวมในระดับมากเรียงตามอันดับ  คือ  กลุมวิชาแกน  กลุมวิชาเลือก  กลุม
วิชาภาษาศาสตร  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  กลุมวิชาเลือกอิสระ  และกลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
  5.1.4.3 การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอ่ืนๆ ไปประยุกตใชในการศึกษาตอ 
พบวามีคาเฉล่ียรวมในระดับมากเรียงตามอันดับ คือ กลุมวิชาแกน  กลุมวิชาเลือก กลุมวิชา
ภาษาศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  กลุมวิชาเลือกอิสระ  และกลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
 5.1.5  ผลการสัมภาษณกลุม (Focus grop) ความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอการเรียนการสอน
การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุม
วิชาอ่ืน ๆ ไปประยุกตใช 
 จากการสัมภาษณกลุม (Focus group) ความคิดเห็นของบัณฑิต 7 คน ท่ีมีตอการเรียนการ
สอนการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตร
กลุมวิชาอ่ืน ๆ ไปประยุกตใชพบวา  การเขามาศึกษาในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราช
พฤกษทําใหเกิดความรูเกี่ยวกับทางดานกฎหมายมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากคณาจารยของทางคณะ
นิติศาสตรมีความรู  ความเช่ียวชาญ  ประสบการณตรงกับรายวิชาท่ีสอน  และมีความสนใจ  ให
คําปรึกษาแกบัณฑิตภายในคณะเปนอยางดี  จากความรูท่ีไดมานั้นสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
ทํางาน  การศึกษาตอ หรือใหคําปรึกษาเบ้ืองตนกับผูอ่ืนได 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะเปน
ตัวกําหนดแนวทางท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดอนาคต
ทางการศึกษาของสังคมนั้นๆ เปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย เปน
เครื่องช้ีนําทางถึงความเจริญของประเทศ หากประเทศใดมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ยอมนําไปสูคุณภาพของคนในประเทศนั้น ดังนั้น การจัดการศึกษาใหตอบสนองตอ
สังคม และความมุงหมายของชาติจําเปนตองมีหลักสูตร เพราะวาหลักสูตรเปนเครื่องมือท่ีถายทอด
เจตนารมณหรือเปาหมายของการศึกษาของชาติไปสูการปฏิบัติ ถาปราศจากหลักสูตรแลว  
การศึกษายอมดําเนินไปไมได 
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 จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบัณฑิต คณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ ท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2553  มีผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 35 ราย  พบวา กลุมตัวอยางบัณฑิต
คณะนิติศาสตร สวนใหญมีชวงอายุ 38 – 47 ป เปนผูท่ีศึกษาในภาคเสาร – อาทิตย  สถานภาพการมี
งานทําพบวา  บัณฑิตเปนผูมีงานทํามากกวาไมมีงานทํา และไมมีงานทําเพราะไมไดสมัครงาน  
สําหรับบัณฑิตท่ีมีรายไดตอเดือนนั้น มีรายไดอยูระหวาง 21,001-24,000 บาท 

บัณฑิตนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  การนําไปใชในการประกอบอาชีพ  และการนําไปใชในการศึกษาตอ  
บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใชท้ัง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก 
บัณฑิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก  เนื่องจากหลักสูตร
นิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษไดจัดกลุมวิชาแกน   กลุมวิชาเอกเลือก  กลุมวิชาเลือกเสรี ได
สอดคลองกับความตองการของผู เรียน และไดรับการรับรองการเปดหลักสูตรจากสํานัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กอนเปดดําเนินการ รวมท้ังคณาจารยเปนผูมีความรูความสามารถ 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตรจึงเปนผูมีความสามารถ มีความรูทางดานภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําความรูท่ีไดรับไปใชในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวาสนา ศิลปรุงธรรม (2549)  ท่ีพบวา การจัดการเรียนการสอน ส่ือการ
สอนและส่ิงอํานวยความสะดวกมีผลตอความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตร 
 บัณฑิตนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  การนําไปใชในการประกอบอาชีพ  และการนําไปใชในการศึกษาตอ 
พบวา บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใชท้ัง 3 ลักษณะอยูใน
ระดับมาก  จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรของ 
Hida Taba (1962) มาจากการเริมตนศึกษาวิเคราะหความตองการของผูเรียนหรือบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกอน จึงกําหนดองคประกอบอ่ืนๆ และยัง
สอดคลองกับแนวความคิดของ Ralp W. Tyler (1949) ท่ีมีแนวคิดวาควรศึกษาแหลงขอมูลจาก
บัณฑิตกอนแลวนํามากําหนดจุดม่ังหมายช่ัวคราว แลวจุดมุงหมายช่ัวคราวควรศึกษาแหลงขอมูล
จากบัณฑิตกอนแลวนํามากําหนดจุดมุงหมายช่ัวคราว แลวจุดมุงหมายช่ัวคราวตองไดรับการ
ตรวจสอบกล่ันกรองกอนวามีความสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูปรัชญาการศึกษาและสังคม
หรือไม  ถาผานการตรวจสอบจึงนํามากําหนดเปนจุดมุงหมายจริงและกําหนดองคประกอบ
หลักสูตร การเลือกและการจัดประสบการณการเรียน และองคประกอบการประเมินผล 
 เม่ือศึกษาในรายละเอียดแตละวิชาของกลุมวิชาเอกบังคับก็พบวาบัณฑิตสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในระดับมากทุกวิชา แสดงใหเห็นวาบัณฑิตมีความสามารถนําความรูท่ีไดร่ําเรียน  
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มาไปประยุกตใชในชีวิตได เชนเดียวกับกลุมวิชาเลือกอ่ืนท่ีพบทํานองเดียวกันวาบัณฑิตสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในระดับมากทุกกลุมวิชา   สอดคลองกับงานวิจัยของกิริยา  กุลชนะรัตน 
(2552) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีตอหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการกลาววา
หลักสูตรมีความเหมาะสมในปจจัยลักษณะการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปปรับใชกับการทํางาน 
/ ศึกษาตอ / ทําธุรกิจ 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร ไดแก 
  5.3.1.1  การกําหนดใหปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) เปนกรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตยุคใหมใหมี
คุณภาพ โดยช้ีแนะแนวทางในการปรับกระบวนทัศนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
คณาจารย การปรับระบบบริหารจัดการเพ่ือเอ้ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และเปดโอกาสใหสรางกลไกท่ีสงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ  โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังกลาว
กําหนดใหการผลิตและการพัฒนาบัณฑิตในทุกระดับคุณวุฒิและทุกสาขาตองมีมาตรฐานอยางนอย 
5 ดาน ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.3.1.2 การใชกลไกประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใชในการแกไข 
ปญหาการขาดคุณภาพ ประสิทธิภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของ 4 กลุมมหาวิทยาลัย 
(กลุมวิทยาลัยชุมชน กลุมมหาวิทยาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย กลุม
มหาวิทยาลัย 4 ป) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาและผูใชบริการ
อุดมศึกษา ดานหลักสูตรนั้น กลไกการประเมินโดยอาศัยความรวมมือของแตละกลุมมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพ ท้ังโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ หลีกเล่ียงการประเมินซํ้าซอน และมีการวางระบบ
ฐานขอมูลการประเมิน รวมท้ังกระบวนการนําผลการประเมินมาใชประโยชน โดยในระยะยาวการ
ประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบประกันคุณภาพท่ีบัณฑิตและสาธารณะใหความเช่ือถือเปนฐาน
และเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการ
โอนยายหนวยกิจ ท้ังนี้โดยการมีสวนรวมของหนวยงานผูทําการประเมินในจํานวนท่ีเหมาะสม มี
อิสระและไมหวังผลกําไร 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ไดแก   
  5.3.2.1  ควรมีการนํากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมาศึกษาแบบเจาะลึกให
มากขึ้น 

5.3.2.2  ศาสตรความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน แตไมเคยเรียนมากอน ไดแก  นิต ิ
ปรัชญา จริยธรรมในการใชกฎหมาย ชองวางของกฎหมาย กฎหมายลิขสิทธ์ิ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม การใชกฎหมายบังคับใชกฎหมายใหความเปนธรรมกับบุคคลทุกคน ทุกกลุม ท่ี
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  การวิเคราะหหลักเศรษฐศาสตรทางดานการบริหาร พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายปกครอง  กฎหมายทองเท่ียว  กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคท่ัวไป กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง: ภาคบังคับคดี   
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย  กฎหมายลักษณะพยาน  
กฎหมายอาญาภาคท่ัวไปและภาคความผิด  วิธีพิจารณาความแพง  กฎหมายท่ีดิน   เกือบทุกรายวิชา
เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําไปใชในสวนงานท่ีทําไดมากขึ้น 
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