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บทคัดยอ
การศึกษาและวิจัยเรื่องความคิด เห็น ของบัณฑิต รุน ที่ 1 ตอหลักสูต รนิติศาสตรบัณ ฑิต
วิทยาลัยราชพฤกษ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สํารวจสถานภาพสว นตัวของนักศึกษาในหลัก สูต ร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 2) สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ที่มี
ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 3) สํารวจความคิดเห็นของการนําหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ และใน
การศึ ก ษาต อ 4) ศึ ก ษาภาพรวมของวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ใน
ระดับอุดมศึกษา อาทิเชน ดานอาจารย หองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองสมุด บรรยากาศ ภูมิทัศน การจัด กิจ กรรมของวิทยาลัย ตามความคิด เห็น ของ
บัณฑิต 5) ศึก ษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลองกับการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีกลุมตัวอยางเปนบัณฑิตคณะนิติศาสตร
ที่สําเร็จ การศึก ษาจํา นวน 35 คน ใชการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีก ารตอบแบบสอบถามและการ
สัมภาษณกลุมจํานวน 7 คน โดยใชวิธีการสุมจากกลุมตัวอยาง
ผลการวิจัยพบวา บัณฑิตนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกต ใชใน 3
ลักษณะ คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ และการนําไปใชใน
การศึกษาตอ บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใช ทั้ง 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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คณะผูวิจัย

ง

สารบัญ
บทคัดยอไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.4 นิยามศัพท
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร
2.2 แนวความคิดกระบวนการเรียนการสอน
2.3 แนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอน
2.4 โครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัยราชพฤกษ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชาการและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย

หนา
ก
ข
ค
ง
จ
1
1
2
2
3
4
5
5
12
16
19
29
33
34
34
34
37
37
39

จ

สารบัญ (ตอ)
หนา
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของบัณฑิต
4.2 การวิเคราะหความเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอนการนําความรูจาก
หลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุม
วิชาอื่นๆ ไปประยุกตใช
4.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตที่มตี อการเรียนการสอนการนําความรู
จากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตร
กลุมวิชาอื่น ๆ ไปประยุกตใชเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณกลุม
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
5.1 ขอสรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผูวิจัย

40
40
43

48

51
51
54
56

ฉ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.7

จําแนกเพศ
จําแนกอายุ
จําแนกตามกลุมการเรียน
จําแนกตามสถานภาพการมีงานทํา
จําแนกตามเหตุผลที่ทานไมมีงานทํา
จําแนกตามรายไดตอเดือน
คาเบี่ยงเบียนมาตรฐานความคิดเห็นของบัณฑิตตอการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยราชพฤกษ
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนํา
ความรูไปประยุกตใช จําแนกตามกลุมวิชาเอกบังคับ
ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนํา
ความรูไปประยุกตใช จําแนกตามกลุมวิชาอื่นๆ

หนา
40
41
41
41
42
42
43
44
47

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึก ษาเปน กระบวนการที่ ชวยใหคนพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตางๆ จึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ทําใหเกิดทักษะในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาในสังคม ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2546 มาตรา 49 “บุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให อยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพหรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตอง
ไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียน
ดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ ”
ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 โดยมีปรัชญาของวิทยาลัยวา “ สถาบัน
แหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม นําหนาสูสากล” มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม ตลอดจนมีก ารพัฒนาทางดาน
สติปญญา ผลิต บัณ ฑิต ใหมีคุณ ภาพเพื่อตอบสนองนโยบายดานการจัด การศึกษาในระดับการ
อุดมศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาใหมี
ความมั่นคงตอไป
อนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อันเปนการตอบสนองตอเกณฑ
คุณภาพและมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ไดกําหนดในสวนของหลักสูตร
วา สถาบันอุดมศึกษาตองมีการพัฒนาหลักสูตรที่เปดสอนใหสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิช าการ และวิ ช าชี พ มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รอย า งสม่ํ า เสมอ มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รอย า งมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดมอบอํานาจเกีย่ วกับการใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมอบอํานาจใหอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยมีอํานาจในการใหความเห็นชอบหลักสูตรของวิทยาลัย โดยมี
เงื่อนไขวาหลักสูตรที่จะเปดสอนตองไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หากเปนหลักสูตรนอกแผนดังกลาวตองเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
ปรับเขาแผนกอน ดังนั้น หลักสูตรที่เปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑที่สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตองไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยหรือสภาสถาบัน
กอนการเปดสอน
ดังนั้น ทางคณะนิติศาสตรจึงไดทําการวิจัย เรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตรตอ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร โดยนําผลที่ไดจากการสํารวจดังกลาวไปใชในการ
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินการหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยตองใชการประเมินสวน
ของบัณฑิต มาใชในการทบทวนและประเมินผลในสวนของการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม
ของวิทยาลัย และในสวนการนําความรูจากหลักสูตรในกลุมวิชาแกนบังคับเฉพาะคณะนิติศาสตร
และกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใชในการทํางานของบัณฑิต อยางประสิทธิภาพอันสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ และเพื่อมุงมั่นผลิตบัณฑิต
ใหเปนคนเกงมีความรู ทักษะ ความชํานาญในสาขาวิชาที่เรียน สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และสามารถอยูในสังคมไดอยางดี
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อสํารวจสถานภาพสวนตัวของบัณฑิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร
1.2.2 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตรที่มตี อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
1.2.3 เพื่อสํารวจความคิดเห็นของการนําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ และในการศึกษาตอ
1.2.4 เพื่ อ ศึ ก ษาภาพรวมของวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ใน
ระดับอุดมศึกษา อาทิเชน ดานอาจารย หองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองสมุด บรรยากาศ ภูมิทัศน การจัด กิจ กรรมของวิทยาลัย ตามความคิด เห็น ของ
บัณฑิต
1.2.5 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลองกับการ
ควบคุมคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 กรอบที่ใ ชใ นการวิจัยจะศึกษาในภาพรวมของการเรียนการสอนในวิทยาลัยราช
พฤกษและความพึงพอใจของบัณ ฑิต คณะนิติศาสตร ตอหลัก สูตรนิติศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร

3
1.3.2 ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย ดําเนินการศึกษาในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรที่ทํา
การเปดการเรียนการสอนในวิทยาลัยราชพฤกษ ประจําปการศึกษา 2550 โดยศึกษาขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับความพึงพอใจของบัณฑิตคณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในดานอาจารย หองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน
หองปฏิบัติก ารคอมพิว เตอร หองสมุด บรรยากาศ ภูมิทัศน การจัด กิจ กรรมของวิทยาลัย และ
หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนวามีความทันสมัย และศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนํา
ความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับมาประยุกตใช และความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรู
จากหลักสูตรกลุมวิชาอื่น ๆ อาทิเชน กลุมวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเอกเลือก และวิชาเลือกเสรี เพื่อนําวิชาเหลานี้ไปประยุกตใช
การทํางานหรือประกอบวิชาชีพตอไป
1.4 นิยามศัพท
1.4.1 บัณฑิต คณะนิติศาสตร หมายถึง บัณฑิต ที่สําเร็จการศึก ษาปก ารศึก ษา 2553 และ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2554
1.4.2 หลักสูตรนิติศาสตร ประกอบดวยดังนี้
1.4.2.1 หมวดศึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง วิ ช าที่ มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ค วามรู อ ย า ง
กวางขวางมีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถ
คิดอยางมีเหตุผลสามารถใชภ าษาในการติด ตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
สาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตรภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ใน
สัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป
1.4.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาแกนเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได
1.4.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.4.5 ความคิดเห็น หมายถึง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรนิติศาสตรอยางมี
เหตุผล มีความสอดคลองกัน
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.5.1 เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ไดมีการ
จัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยราชพฤกษใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.5.2 เพือ่ นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนที่พอใจของตลาดแรงงานหรือ
ผูประกอบการอันจะนํามาซึ่งชื่อเสียงของสถาบันใหเปนที่รูจักแกสังคม
1.5.3 เพื่อเปนการทราบแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับการควบคุมคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนที่ 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตร สาขานิติศาสตรของ
วิทยาลัยราชพฤกษ คณะผูวิจัยศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูต ร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจารยผูสอนทุกคนควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
หลักสูตรตัวหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับดังนี้
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร
2.2 แนวความคิดกระบวนการเรียนการสอน
2.3 แนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอน
2.4 โครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัยราชพฤกษ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตร
พัชรี ศรีสังข (2552: 91-95) ไดกลาวถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะใชเปนแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก (1) ความหมายของหลักสูต ร (2) ประเภทหลักสูต ร
(3) องคประกอบของหลักสูตร โดยมีสาระสําคัญดังนี้
2.1.1 ความหมายของหลักสูตร
เปรื่อง กิจรัตนภร (2543: 94-95) ไดใหคํานิยามของหลักสูตรไว คือ สิ่งที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนเพื่อใหบัณ ฑิ ต มีค วามรู และทัก ษะกระบวนการจัด วั สดุอุปกรณ เครื่องมือ และ
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชในการผลิต ตลอดจนการบริหารและการจัดการ โดยเนนเทคนิคการ
ผลิต เพื่อใหระบบการผลิตมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
จีระพันธ พูลพัฒน (2532: 3) ไดกลาวถึงความหมายของหลัก สูต รวา หลักสูต รคือมวล
ประสบการณ ทั้ ง หลายที่ นั ก เรี ย นแต ล ะคนพึ ง มี ใ นโปรแกรมจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ให บ รรลุ ถึ ง
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จุดมุงหมายทั่วไป และจุดมุงหมายเฉพาะที่ไดวางแผนเอาไวในกรอบของทฤษฎีและผลการวิจัย
ทางการศึกษาหรือการปฏิบัติงานที่ผานมาทั้งในอดีตและปจจุบัน
ธํารง บัว ศรี (2532: 6) ไดใ หความหมายของหลัก สูตรไววา หลัก สูตร คือ แผนซึ่งได
ออกแบบจัด ทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณใ น
แตละโปรแกรมการศึกษาเพื่อใหผูเรียนพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว
ความหมายของหลัก สูต ร มีทั้งทรรศนะเดิมและทรรศนะใหม โดยในทรรศนะเดิมนั้น
หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่กําหนดไวในผูเรียนไดเรียนหรือรายเนื้อวิชาที่จัดสอนใน
โรงเรียน หรือสื่อกลาง หรือวิถีทางที่จะนํา บัณ ฑิตไปสูจุด หมายปลายทาง สวนในทรรศนะใหม
หลักสูตรเดิม คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหา กิจกรรมและ
มวลประสบการณใ นแตละโปรแกรมการศึ ก ษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒ นาการในดานตาง ๆ ตาม
จุดหมายที่กําหนดไว หรือแผนงาน (Plan) ที่ไดเตรียมไวลว งหนาเปน ลายลักษณอัก ษร (Planed
Curriculum)
โดยสรุปหลักสูตร คือ การวางแผนการจัดประสบการณตาง ๆ ที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ในสาขาวิชา โดยผูสอนเปนผูจดั ประสบการณ รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ และการใหความรูแกผูเรียน
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไวภายใตการควบคุมของสถาบันการศึกษา เพื่อมุงเนนให
ผูเรียนเกิด ความรู ความชํานาญ ทักษะวิชาชีพตาง ๆ เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไปประกอบ
อาชีพหรือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
2.1.1.1 ประเภทของหลักสูตร มี 3 ระดับ ไดแก (1) ระดับชาติ หรือหลัก สูตรแกนกลาง
(2) ระดับทองถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษา และ (3) ระดับหองเรียน หรือหลักสูตรระดับชั้นเรียน
2.1.1.2 องคประกอบของหลักสูตร มีผูรูดานหลักสูตรหลายทานไดนําเสนอองคประกอบ
ของหลักสูตรไวที่สําคัญมีดังนี้
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 (ทั่วไปและเฉพาะ)
(2) เนื้อหา และประสบการณการเรียนรู
(3) การประเมินผล
ค) Beauchamp (1975) ไดนําเสนอมี 4 องคประกอบ ไดแก
(1) เนื้อหาสาระและวิธีการจัดการ
(2) จุดมุงหมายทั่วไปและเฉพาะ
(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) วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
จะเห็นไดวาองคประกอบหลักสูตรของผูรู 3 ทาน แรกขางตนไดเสนอองคประกอบของ
หลัก สูตรไวคลายคลึงกัน ถึงแมวาผูรูบางทานจะนําเสนอจํานวนองคประกอบไมเทากันก็ต าม
ในขณะที่ ผู รู ท า นสุ ด ท า ยมี จํ า นวนถึ ง 9 องค ป ระกอบโดยมี องค ป ระกอบบางข อ ครอบคลุ ม
องคประกอบที่ผูรูทั้ง 3 ทานแรก ไดนําเสนอ สวนองคประกอบที่เหลือบางขอ อาทิ เปาประสงค
และนโยบายการศึกษาไดสะทอนองคประกอบของหลักสูตรที่เปนแผนซึ่งเปนหลักสูตรในทรรศนะ
ใหมนั้นเอง
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2.1.2 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) มีความหมายได 2 นัย โดยในความหมาย
แรก หมายถึง การทําหลักสูตรเดิมที่มีใชอยูแลว ใหดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ และนัยที่สองเปน
การสรางหลักสูตรขึ้นใหมโดยมิไดอาศัยหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานเลย (สงัด อุทรานันท, 2532: 101
อางถึงใน เฉลิมเกียรติ เฟองแกว, 2549)
วิธีการที่ปฏิบัติกันมาเมื่อตองการพัฒนาหลักสูตร คือ จะดูวาหลักสูตรควรวางแผนนําไปใช
และประเมินอยางไร ตลอดจนมีใครบางที่เกี่ยวของในกระบวนการและขั้นตอนการสรางหลักสูตร
ขึ้น (Ornstein and Hunkins, 2004: 16) โดยหลักสูตรที่ออกแบบใชไปแลวอาจจะมีการพัฒนาใหมมี
การเขียนเอกสารหลักสูตรกอนนําไปใชและประเมินตอไป ดังนั้นการนิยามการพัฒนาหลักสูตรจึง
เปน เรื่องของกระบวนการวางแผน การนําหลักสูต รไปใชและการประเมิน โอกาสการเรียนรูที่
มุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตองการในตัวผูเรียน
นอกจากนี้ Hunkins and Hammill (Parkay an Hass, 2000: 277-278) ยังไดกลาวถึงแนวการ
พัฒนาหลักสูตรวา ในปจจุบันมนุษยไดเริ่มตระหนักมากขึ้นวาชีวิตเปนอินทรียไมใชเครื่องจักรกล
หว งจั ก รวาลก็ มี ค วามเปน พลวั ต รมิ ได ห ยุด นิ่ ง ดั งนั้ น กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง ไม ใ ช
กระบวนการตั้งรับ แตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกระบวนการขับเคลื่อนดวยระบบและบริบทที่ชัดเจน
ซึ่งเปาหมายการพัฒนาหลักสูตรบอยครั้งก็มาจากประสบการณอันหลากหลายของมนุษยเรานี่เอง
ยังมีคําอีกหลายคําที่มีความหมายใกลเคียงกับการพัฒนาหลักสูตรไดแก คําวา การออกแบบ
หลักสูตร (Curriculum Design) การจัดการหลักสูตร (Curriculum Organization) การรางหลักสูตร
(Curriculum Planning) การทําหลักสูตร (Curriculum Making) การสรางหลักสูตร (Curriculum
Construction) การจัด การเกี่ยวกับหลัก สูตร (Curriculum Management) การปรับปรุงหลัก สูต ร
(Curriculum Revision) และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร (Curriculum Change) ซึ่งพิจารณาแลวคําวา
การพัฒนาหลักสูตรเปนคําที่มีความหมายกวางกวาคําอื่น ที่มีความหมายใหเห็นเฉพาะขั้นตอนและ
มีคําที่มคี วามหมายใกลเคียงกันมากคือ การออกแบบหลักสูตรและการรางหลักสูตร สวนคําวา การ
สรางหลักสูตรมีความหมายที่แคบหมายถึง การสรางหรือการทําหลักสูตรหรือรายวิชาใหมแตเพียง
อยางเดียว สว นการปรั บปรุงหลัก สูต รและการเปลี่ยนแปลงหลัก สูตร จะเนน ที่การดําเนิน การ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลว (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ, 2546: 53)
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2.1.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีการอางอิง คือ รูปแบบตามแนวคิดของ Tyler (1949) และ
รูปแบบตามแนวคิดของ Taba (1962)
2.1.3.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler
Tyler (1949) ไดตั้งคําถามพื้นฐานที่ตองตอบใหไดเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรใด ๆ รวมทั้งการวางแผนการสอนไวดังนี้
1. จุด มุงหมายทางการศึก ษาที่โ รงเรียนควรจะแสวงหา เพื่อให ผูเรียนบรรลุ มี
อะไรบาง
2. การที่ จ ะให บ รรลุ ต ามจุ ด มุ ง หมายทางการศึ ก ษา ที่ กํ า หนดไว จ ะต อ งมี
ประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง
3. ประสบการณทางการศึกษาจะจัดอยางไรใหมีประสิทธิภาพ
4. จะชี้ชัดไดอยางไรวาจุดมุงหมายเหลานี้ไดบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ในการกําหนดจุดมุงหมาย Tyler ยังไดกลาวถึงจุดประสงคตาง ๆโดยเขาเสนอวานักพัฒนา
หลักสูตรควรกําหนดจุดประสงคทั่วไป โดยศึกษาจากขอมูล 3 แหลงคือ เนื้อหาวิชาจากผูเชี่ยวชาญ
ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและขอมูลเกี่ยวกับสังคม
2.1.3.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba
Taba (1962) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวย 7
ขั้นตอน คือ
1. การวินิจฉัยความตองการสํารวจสภาพปญหาความตองการ และความจําเปนตาง
ของผูเรียน
2. การกําหนดจุด ประสงค เปน การกําหนดจุดประสงคใหชัดเจนหลังจากที่ได
ศึกษาวิเคราะหความตองการแลว
3. การเลือกเนื้อหาสาระ เปนการเลือกเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับจุด ประสงค
เนื้อหาสาระที่เลือกตองคํานึงถึงวัย และความสามารถของผูเรียนดวย ทั้งยังตองมีความเชื่อถือ ได
และมีความสําคัญตอการเรียนรูดวย
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4. การจัดเนื้อหาสาระ เปนการนําเนื้อหาสาระที่เลือกไวมาจัดลําดับโดย คํานึงถึง
ความตอเนื่อง และความยากงายของเนื้อหาสาระ รวมทั้งวุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจ
ของผูเรียน
5. การคัดเลือกประสบการณการเรียนรู เปนการคัดเลือกประสบการณการเรียนรู
ของผูสอนหรือผูเกี่ยวของใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ และจุดประสงคของหลักสูตร
6. การจัดลําดับประสบการณการเรียน เปนการจัดลําดับประสบการณการเรียนรู
โดยคํานึงถึงเนื้อหาสาระ และความตอเนื่องของการเรียนรู
7. การกําหนดสิ่งที่ประเมินและวิธีก ารประเมินผล เปน การตัด สิน ใจวาจะตอง
ประเมินอะไรเพื่อตรวจสอบวาบรรลุตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม และกําหนดดวยวาจะใช
วิธีประเมินผล อยางไร ใชเครื่องมืออะไร
จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทั้ง 2 ทาน จะพบขั้นตอนที่สําคัญ
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและสังคม
2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร
3. การกําหนดเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรู
4. การนําหลักสูตรไปใช
5. การประเมินผลหลักสูตร
6. การปรับปรุง แกไข หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
2.1.4 การประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรเปนขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหทราบประสิทธิภาพ
ของการพัฒ นาหลัก สูต ร ขอบเขตและระยะการประเมิน หลัก สูต รแตกตางกัน ออกไป แลว แต
จุดประสงคของการประเมิน ตองกําหนดใหแนชัดวาตองการประเมินอะไร ขอมูลที่นํามาประเมิน
ตองเชื่อถือได การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางรอบคอบ
2.1.4.1 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรมีจุดมุงหมายเพื่อหาขอมูลที่ถูกตอง เพื่อจะตัดสินใจวาหลักสูตรบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ดังที่ Taba (1962: 310) กลาววา “การประเมินหลักสูตรกระทํา
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ขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการตาง ๆ ที่กําหนดไววามีการเปลี่ยนแปลงใดบางที่สอดคลองหรือขัดแยงกับ
วัตถุประสงค”
วิชัย วงษใหญ (2537: 218-219) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไววา
1. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร โดยตรวจสอบวาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือไม
2. เพื่อวัด ผลดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูต ร รวมทั้งวัสดุประกอบ
หลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตรเปนไปในทางที่ถูกตองแลวหรือไม
3. การประเมินผลจากผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพื่อตรวจสอบดูวามีลักษณะ
พึงประสงคเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539: 193) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรสรุปได
ดังนี้
1. เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งที่บกพรองที่พบในองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร
2. เพื่อหาทางปรับปรุงแก ไขระบบการบริ หารหลัก สู ต ร การนิเ ทศกํ ากับดู แล การจั ด
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิกการใช
หลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกทั้งหมด
4. เพื่อตองการทราบคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรวา มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการศึกษามาแลวหรือไม อยางไร
2.1.4.2 ระยะของการประเมินหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูต รเปนกระบวนการที่ตอเนื่องและมีขอบเขตที่กวางขวางการ
ประเมินหลักสูตรจะตองครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตั้งแตเริ่มแรกกอนนําไปใชดังที่
Ornstein and Hunkins (2004: 330) ไดกลาววา “ในการเริ่มตนที่จะพัฒนาหลักสูตร แนวคิดสําคัญ
ตางๆ ในโปรแกรมตองไดรับการประเมิน เพื่อตอบคําถามที่วาหลักสูตรเหมาะสมจะนําไปใชและมี
คุณคาหรือไม ” ทั้งนี้ ยังครอบคลุมไปถึงขั้น ตอนระหวางการใชหลัก สูต รและการติดตามผลเมื่อ
หลักสูตรไดนําไปใชแลว
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ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2529: 193-194) ไดกลาวถึงระยะการประเมินหลักสูตรไวดังนี้
1. การประเมิน หลัก สูต รกอ นนําหลัก สูต รไปใช ในชว งระหวางการสรางหรือพัฒ นา
หลักสูตร อาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดทําตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมายไป
จนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน เมื่อสรางหลักสูตรฉบับรางเสร็จแลว กอนจะนํา
หลั ก สูต รไปใช จ ริง จึ งควรมีก ารประเมิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รฉบั บ ร างและ
องคประกอบตาง ๆ ของหลัก สูต ร การประเมิน หลักสูต รในระยะนี้ตองอาศัยความคิด เห็น จาก
ผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒ นาหลักสูต ร ทางดานเนื้อหาวิชาทางดานวิชาชีพครู ทางดานการวัด ผล
เปนตน
2. การประเมินหลักสูตรระหวางการดําเนินการใหหลักสูตร ในขณะที่มีการดําเนินการใช
หลักสูตรที่จัดทําขึ้น ควรมีการประเมินเพื่อตรวจสอบวาหลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใดจะ
ไดแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม เชน ประเมินกระบวนการใชหลักสูตร ในดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการจัดกระบวนการเรียนการสอน
3. การประเมินหลัก สูตรหลังการใชหลักสูตร หลักจากที่มีการใชหลักสูตรมาระยะหนึ่ง
หรื อ ครบกระบวนการเรี ย บร อ ย ควรจะประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ ซึ่ ง ได แ ก การประเมิ น
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือ เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ฯลฯ เพื่อสรุปผลการตั ด สิน ใจวาหลักสูต รที่จัด ทําขึ้น นั้น ควรจะดําเนิน การใชตอไป หรือควร
ปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือควรจะยกเลิก
2.2 แนวความคิดกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนนั้นเปนการจัดการศึกษา โดยการนําวัตถุประสงคซึ่งกําหนดไว
ในหลักสูตร ไปปฏิบัติจริงใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนเนื้อหาการเรียนการสอนและองคประกอบการ
เรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยความหมายของการเรียนการสอน มีผูไดใหความหมายไวดังนี้
อิน ทิร า บุร ยาทร (2542: 4) ไดใ หค วามหมายของการสอน คือ กระบวนการจัด มวล
ประสบการณตาง ๆ ใหแกผูเรียน โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันจัด กิจกรรมทั้งที่เปนกิจกรรมใน
หองเรียนและกิจกรรมนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ
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ตรงตามที่กําหนดไวในหลักสูตร นอกจากนี้ผูสอนจะตองมีจุดมุงหมายของการสอน วิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหา และคุณลักษณะของผูเรียน มีจิตวิทยา เพื่อที่จะไดเขาใจลักษณะของผูเรียน รูจัก
การใชสื่อ อุปกรณการสอนตาง ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาที่สอนตลอดจนสามารถวัดและ
ประเมินผลการเรียนไดอยางถูกตอง และผูเรียนจะตองปฏิสัมพันธ กัน ในดานเปาหมายการสอน
และความสามารถของผูเรียน มุงสูการเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนด โดย
อาศัยทั้งศาสตรและศิลป
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2542: 108-109) กลาววา กระบวนการเรียนการสอนประกอบ
องคประกอบที่ 3 องคประกอบ ครูผูสอน ผูเรียน และการสอนไดแก เนื้อหาวิชา และกระบวนการ
สอน ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอน ประกอบดวย ผูเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน
หลักสูตร เทคนิควิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน สิ่งแวดลอมทางการเรียน การวัดและการ
ประเมิน
กระทรวงศึก ษาธิก ารไดออกประกาศตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบดวยระบบการประกัน คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึง
เห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา เพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา
รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ เพื่อใหการจัด การศึก ษามุงสูเปาหมาย
เดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
ฉะนั้น จึงมีประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อบัณฑิต
มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแหงชาติของประเทศ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปน กรอบมาตรฐานใหสถาบัน อุด มศึก ษาใชเปน แนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจั ดการเรียนการสอน และพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ให
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
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กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิร ะดับอุ ด มศึก ษาแหงชาติจึง เปน กรอบที่แสดงระบบคุณ วุฒิ ก ารศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวยระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่อง
จากคุณ วุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูข องแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่ม
สูงขึ้น ตามระดับ ของคุ ณ วุ ฒิลัก ษณะของหลั ก สูต รในแตละระดับคุณ วุฒิ ปริม าณการเรียนรู ที่
สอดคลองกับเวลาที่ใ ช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปน การ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิต
ใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
นอกจากนี้การที่จะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นยังตองคํานึงปจจัยที่สนับสนุน
กระบวนการการเรียนดวยนั่น ก็คือปจ จัยที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรูซึ่งมีก ระบวนการดังนี้
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียน, 2543: 21)
1. กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสไดคิด ทํา สรางสรรค โดยที่ชวยจัด
บรรยากาศการเรียนรู และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน
2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา อารมณสังคม
ความพรอมทางรางกายและจิต ใจ รวมทั้งการสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีก ารที่
หลากหลายและตอเนื่อง
3. สาระการเรียนสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผู เรียนและความ
คาดหวังของสัง คม และจะตอ งทํา ใหเรี ยนมี ค วามรู มี ค วามคิด ความสามารถ รวมทั้งมี ค วาม
ประพฤติที่ดีดวย
4. แหลงการเรียนจะตองมีหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหา
ความรูความถนัด ความสนใจอยางเหมาะสม
5. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน รวมทั้งระหวางผูเรียน จะตองเปนลักษณะกัลยามิตร
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิด และการถายทอดความคิด ตลอดจนการรวมกันแกไขปญหารวมกัน
6. ผูเรียน ความศรัทธาตอผูสอน รวมทั้งผูสอนตองมีความเชื่อมั่นวาศิษยสามารถเรียนรูได
และมีวิธีการเรียนที่แตกตางกัน
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7. สาระและกระบวนการเรียนรูสามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณปจจุบันและสิ่งแวดลอมดวย
ตลอดจนผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
8. กระบวนการเรียนรู จะตองเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ เชน ชุมชน ครอบครัวและองคกร
ตาง ๆ เพือ่ สรางความสัมพันธและความรวมมือกันเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และไดรับประโยชน
การเรียนรูสูงสุด
นอกจากนี้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ผูสอนควรคํานึงถึงในเรื่องตอไปนี้
1. การจัดลําดับขั้นของการเรียนรูและการนําเสนอใหสอดคลองกับระดับการรับรูเขาใจ
2. ในการเรียนการสอนนั้น ทั้งผูเรียนและผูสอนตองมีความพรอม แรงจูงใจและความ
สนใจ
3. ลักษณะและชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
จะชวยใหมีความรูคงทนและถายโยงความรูไดดวย
4. แรงเสริมดวยตนเอง (self - reinforcement) ครูควรใหผลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อใหทราบ
วาทําผิดหรือทําถูก เปนการสรางแรงเสริมดวยตนเอง
2.2.1 วิธีการสอนตามแนวคิดของบรูเนอร ประกอบดวยการสอนตามลําดับขั้นดังนี้
1. ใหผูเรียนเผชิญกับปญหา ทําความเขาใจปญหาและมีความตองการที่จะแกไข
2. ระบุปญหาที่เผชิญใหชัดเจน
3. ตั้งสมมุติฐานเพื่อคาดคะเนคําตอบของปญหา
4. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชพิสูจนสมมุติฐานที่กําหนด
5. สรุปผลการคนหาพบ วิธีการสอนแบบคนพบ เปนวิธีการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน จัด
กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเผชิญปญหากิจกรรมที่จัดนั้นตองสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากคนหาคําตอบ
ในกิจกรรมตองเปดโอกาสใหลงมือปฏิบัติ โดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา สรางองคความรูดวยตนเอง
จากการคนควาหาความรู
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2.3 แนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอน
หลักสูต ร เป น การวางแผนการจัดประสบการณตาง ๆ ที่มุงใหผูเรียนเกิด การเรียนรูใ น
สาขาวิชาโดยผูสอนเปนผูจัดประสบการณ รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ และการใหความรูแกผูเรียน ตาม
วัตถุประสงคของหลัก สูตรที่กําหนดไวภายใตก ารควบคุมของสถาบัน การศึก ษา เพื่อมุงเนนให
ผูเรียนเกิดความรู ความชํานาญ ทักษะวิชาชีพตาง ๆ เพื่อใหสามารถนําความรูที่ดีไปประกอบอาชีพ
หรือ นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
โดยไดมีผูนิยามความหมายของหลักสูตรไวดังนี้คือ (เปรื่อง กิจรัตนกร, 2543: 147) ให
ความหมายของคําวาหลักสูตร คือ สิ่งที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิตมีความรู และ
ทักษะกระบวนการสรางวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรมาใชในการผลิต
ตลอดจนการบริหารและการจัดการ โดยเนนเทคนิคการผลิต เพื่อใหระบบการผลิตมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
จากความหมายของหลักสูตร แสดงใหเห็นวาหลักสูตรมีความสําคัญตอการเรียนการสอน
ซึ่งสามารถแบงหลักสูตร ไดหลายประเภท (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2542: 91) ดังนี้
1. หลั ก สู ต รรายวิ ช า เป น หลั ก สู ต รดั้ ง เดิ ม โดยเน น เนื้ อ หาสาระแต ล ะวิ ช าที่ แ ยกกั น
จุดมุงหมายของหลักสูตรแบบนี้ก็เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาสาระ
2. หลักสูตรสหสัมพันธ คือหลักสูตรที่นําเอาเนื้อหาของรายวิชาที่อื่นที่มีความสัมพันธกัน
มารวมดวยกัน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ 2 รายวิชา โดยไมทําลายขอบเขตวิชาเดิม
3. หลักสูตรผสมผสาน เปนการจัดหลักสูตรที่มุงเนนรายวิชาโดยสรางวิชาจากเนื้อหาวิชาที่
เคยแยกสอนให เ ป น วิ ช าเดี ย วกั น แต ค งรั ก ษาเนื้ อ หาพื้ น ฐานของแต ล ะวิ ช าไว เป น วิ ช าที่ มี
การบูรณาการระหวางวิชาการมากกวา คือ การสอนหลายวิชาเหมือนวิชาเดียว
4. หลักสูตรหมวดวิชาเปนรูปแบบหลักสูต รที่มีลัก ษณะหลายหลัก สูตร ได แก หลักสูต ร
สหสัมพันธ และหลักสูตรแบบผสมผสาน
5. หลักสูตรวิชาแกนเปนหลักสูตรที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนวิชาของวิชาอื่น ๆ โดยเนน
เนื้อหา ดานสังคม และหนาที่พลเมือง เพื่อแกปญหา เชน ประชากร และมลภาวะ
6. หลักสูตรที่เนนทักษะกระบวนการ เปนหลักสูตรที่มุงใหเกิดทักษะกระบวนการ
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7. หลัก สูต รที่เนน สมรรถฐาน เปนหลัก สูตรที่มีความสัมพัน ธโ ดยระหวางจุด มุงหมาย
กิจกรรมการเรียนการสอน และความสามารถในการปฏิบัติของผูเรียน
8. หลักสูตรที่เนนกิจกรรม และปญหาทางสังคม เปนหลักสูตรที่มุงเนนการแกปญหาชุมชน
หรือเรื่องราวตาง ๆ ของชีวิตในสังคมชุมชน
9. หลักสูตรที่เนนความตองการและความสนใจของแตละบุคคล เปนหลักสูตรที่เนนความ
สนใจ และความตองการของผูเรียน
2.3.1 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหเกิดการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ของ
สาขาวิชานั้น ๆ โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปน
ระบบ หมัน่ แสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งให
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีเกณฑหลักสูตรระดับอุดมศึกษาดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2548)
2.3.2 ระบบการจัดการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอนให
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนว ยกิต โดยมี สัด สว นเทียบเคียงกัน ไดกับการศึก ษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาคใหถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดศึก ษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
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2.3.3 การคิดหนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทิวภาค
รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา ทําโครงการ
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 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 ใชเวลาศึก ษาไมเกิน 12 ปก ารศึก ษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีหนวยกิต รวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน 4 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษาสําหรับลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา
หลัก สูต รปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปน สว นหนึ่งของหลัก สูต รปริญญาตรีและ
จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุคํา
วา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่
รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
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2.4 โครงสรางหลักสูตรของวิทยาลัยราชพฤกษ
ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเสรี โดยมีสัดสว น
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความอยางกวางขวางมีโลกทัศน
ที่กวางไกล มีค วามเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่นและสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและ
ดํารงตนอยูใ นสังคมไดอยางดีสถาบัน อุด มศึก ษาอาจจัด วิชาศึก ษาทั่วไปในลัก ษณะจําแนกเปน
รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชา
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม
เพื่อใหบรรลุวัต ถุประสงคข องวิชาศึก ษาทั่ว ไป โดยใหมีจํานวนหนว ยกิต รวมไมนอยกวา 30
หนวยกิต อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน
รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวน
หนว ยกิต ของรายวิชาที่ไดรับการยกเวน ดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จ ะศึก ษาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุง
หมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้
หลัก สูต รปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 84
หนวยกิต
หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนว ยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 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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จํานวนหนว ยกิตไมนอยกวา 15 หนว ยกิต ในกรณีที่จัด หลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวน
หนวยกิตของวิชาเอกไมนอยกวา 30 หนว ยกิต และไมมี จํานวนหนว ยกิต รวมไมนอยกวา 150
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมีจํานวน
หนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาใน
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดวิ ช าเฉพาะ และหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ให กั บ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู
ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูก ารศึก ษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
2.4.1 โครงสรางหลักสูตรนิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร ของวิทยาลัยราชพฤกษ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

139

หนวยกิต

30

หนวยกิต

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

10

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษาศาสตร

14

หนวยกิต

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

6

หนวยกิต

103

หนวยกิต

กลุมวิชาแกน

88

หนวยกิต

กลุมวิชาเลือก

15

หนวยกิต

6

หนวยกิต

องคประกอบของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี
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รายวิชาและจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปศึกษาไมนอยกวา

30

หนวยกิต

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

10

หนวยกิต

001-001 สังคมกับสิ่งแวดลอม (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 3

(3-0-6)

Skills)
001-005 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

3

(3-0-6)

001-006 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality

1

( 1-0-2 )

3

(3-0-6)

001-008 ปรัชญาเบื้องตน (Introduction to Philosophy)

3

(3-0-6)

001-009 ประวัติศาสตรการปกครองของไทย (Thailand’s

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

001-011 มนุษยสัมพันธ (Human Relation)

3

(3-0-6)

001-012 ไทยศึกษา (Thai Study )

3

(3-0-6)

001-008 ปรัชญาเบื้องตน (Introduction to Philosophy)

3

(3-0-6)

001-009 ประวัติศาสตรการปกครองของไทย (Thailand’s

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

Development Techniques)
001-007 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to
Jurisprudence)

Political History)
001-010 การเมืองและการปกครองของไทย (Thai Politics
and Government)

Political History)
001-010 การเมืองและการปกครองของไทย (Thai Politics
and Government )
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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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai For

3

(3-0-6)

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

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

2

(1-2-3)

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

6

หนวยกิต

003-001 คณิตศาสตรทั่วไป (General Mathematics)
003-002 สถิตเิ บื้องตน (Introduction to Statistics)
003-003 มนุษยกับวิทยาศาสตรชีวภาพ (Human and
Biological Sciences)
003-004 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental
Sciences)

3
3
3

(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)

3

(3-0-6)

Communication)
002-002 การคนควาและการเขียนรายงาน (Study
Fundamentals and Report Writing)

Everyday Use)

(Legal Report Writing )
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003-005 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sciences and
Technology)
003-006 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเบื้องตน
(Introduction to Computers and Information
Systems)

3

(3-0-6)

3

(3-0-6)

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)

กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

หมวดวิชาเฉพาะ

จํานวน

103 หนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะประกอบดวย 2 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
กลุมวิชาแกน
00-001

88

กฎหมายแพง : หลักทั่วไป (Civil Law : General Principles)

หนวยกิต
2 (2 -0 -4)

300-002 กฎหมายแพง : บุคคล (Persons Law)

2 (2 -0 -4)

300-003 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (Criminal Law : General

3 (3 -0 -6)

Principles)
300-004 หลักกฎหมายมหาชน (Principles of Public Law)

3 (3 -0 -6)

300-005 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3 (3 -0 -6)

(Law of Juristic Acts and Contracts)
300-006 กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : หลักทั่วไป

3 (3 -0 -6)
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(Law of Obligation : General Principles)
300-007 กฎหมายลักษณะหนี้ 2 : ละเมิดจัดการงานนอกสั่ง

3 (3 -0 -6)

ลาภมิควรได
(Law of Obligation 2 : Wrongful Act Management of
Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
300-008 กฎหมายลักษณะทรัพย (Property Law)

3 (3 -0 -6)

300-009 กฎหมายที่ดิน (Land Law)

2 (2 -0 -4)

300-010 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (Criminal Law : Offense)

3 (3 -0 -6)

300-011 เอกเทศสัญญา 1: ซื้อขายแลกเปลี่ยนให เชาทรัพย เชาซื้อ

3 (3 -0 -6)

(Specific Contracts 1 : Sale, Exchange Gift, Hire of
Property and Hire Purchase)
300-012 เอกเทศสัญญา 2 : ตัวแทน นายหนาจางแรงงาน จางทําของ

2 (2 -0 -4)

และรับขน
(Specific Contracts 2 : Agency, Brokerage, Hire of
Services, Hire of Work and Carriage)
300-013 เอกเทศสัญญา 3 : การกูยืม ฝากทรัพยค้ําประกัน จํานอง จํานํา

2 (2 -0 -4)

และหลักประกันอื่นๆ (Specific Contracts 3 : Loan, Deposit,
Suretyship, Mortgage, Pledge and Securities for various
types)
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

3 (3 -0 -6)

(Law of Partnership and Company)
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

3 (3 -0 -6)

(Judiciary Process and Thai Court System)
300-022 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคทั่วไป

3 (3 -0 -6)

(Law of Civil Procedures)
300-023 กฎหมายลักษณะพยาน ( Law of Evidence)

3 (3 -0 -6)

300-024 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี

3 (3 -0 -6)

(Law of Civil Procedure : Provisional Measures
and Execution of Judgements)
300-025 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal

3 (3 -0 -6)

Procedure)
300-026 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง (Public International

3 (3 -0 -6)

Law)
300-027 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล (Private

3 (3 -0 -6)

International Law)
300-028 ปญหาจริยธรรมทางกฎหมาย (Problems on Legal

2 (2 -0 -4)

Profession)
300-029 กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ (Bankruptcy

3 (3 -0 -6)

Law and Rehabilitation)
300-030 กฎหมายแรงงงานและกฎหมายประกันสังคม

3 (3 -0 -6)

(Labour Law and Social Security Law)
300-031 นิติปรัชญา (Philosophy of Law)

2 (2 -0 -4)

300-032 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร (Law of Public Finance 3 (3 -0 -6)
and Taxation)
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กลุมวิชาเอกเลือก

จํานวน

15 หนวยกิต

เลือกกลุมวิชาเลือกทั้งกลุมเพียงกลุมเดียว โดยเลือกเรียนในกลุมวิชานั้นทั้งหมด 5 วิชา 15
หนวยกิต จากกลุมวิชาเลือกดังตอไปนี้ (การเลือกเรียนขามกลุมวิชามิอาจกระทําได เวนแตเลือก
เรียนเปนวิชาเลือกเสรี)
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 กฎหมายวาดวยคุมประพฤติ (Probation and Parole Law)

3 (3 -0 -6)

311-005 การใชและการตีความกฎหมาย (Application & Interpretation

3 (3 -0 -6)

of Laws)
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

3 (3 -0 -6)

Criminal Procedures)
311-009 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice

3 (3 -0 -6)

Administration)
311-010 กฎหมายการแพทยและนิติเวชศาสตร (Medical Law and

3 (3 -0 -6)

Forensic Medicine)
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 สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (Fundamental Right and

3 (3 -0 -6)

Liberty)
311-015 สัญญาทางปกครอง (Administrative Contracts)

3 (3 -0 -6)

311-016 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Administrative

3 (3 -0 -6)

Law)
311-017 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองและศาลปกครอง

3 (3 -0 -6)

(Administrative Procedure Law and Administrative Court)
311-018 สัมมนากฎหมายมหาชน (Public Law Seminar)

3 (3 -0 -6)

311-019 กฎหมายรัฐสภา (Law of Parliament)

3 (3 -0 -6)

311-020 กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

3 (3 -0 -6)

(Political Party and Electoral Law)
311-021 กฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น

3 (3 -0 -6)

(Law of Local Administration)
311-022 กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล(Law

3 (3 -0 -6)

on Public Information Access and Rights of Privacy)
311-023 กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะรัฐวิสาหกิจ และองคการ 3 (3 -0 -6)
มหาชน
(Law on Public Service, Public Enterprise and Public
Organization)
311-024 สัมมนากฎหมายแรงงาน (Labor Law Seminar)

3 (3 -0 -6)

311-025 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคม

3 (3 -0 -6)

(Introduction to Social Welfare Law)
311-026 กฎหมายควบคุมการใชที่ดิน (Land Use Control)

3 (3 -0 -6)

311-027 กฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental Law)

3 (3 -0 -6)

311-028 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (Public Economic Laws)

3 (3 -0 -6)
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311-029 การใชและการตีความกฎหมาย

3 (3 -0 -6)

(Application & Interpretation of Laws)
311-030 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

3 (3 -0 -6)

(Law on Administration of State Affairs)
311-031 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา (Education Law)

3 (3 -0 -6)

กลุมวิชาเอกเลือกกฎหมายธุรกิจ
311-001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 1

3 (2 -2 -5)

(English For Lawyer 1)
311-002 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2 (English for Lawyer 2)

3 (2 -2 -5)

311-032 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International Economic

3 (3 -0 -6)

Law )
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

3 (3 -0 -6)

Law)
311-036 กฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Trade Law)

3 (3 -0 -6)

311-037 หลักกฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ (Comparative Business

3 (3 -0 -6)

Law)
311-038 สัมมนากฎหมายธุรกิจ (Business Law Seminar)

3 (3 -0 -6)

311-039 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3 (3 -0 -6)

(Law Concerning Securities and Exchange)
311-040 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

3 (3 -0 -6)

(Law Concerning Financial Institution)
311-041 กฎหมายควบคุมการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(Law of Economic Activities)

3 (3 -0 -6)
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311-042 กฎหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)

3 (3 -0 -6)

311-043 กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม

3 (3 -0 -6)

(Massmedia and Telecommunication Law)
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 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว (Law related to Tourism)

3 (3 -0 -6)

311-048 กฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

3 (3 -0 -6)

(Law of Electronic transactions)
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 ก็ไดที่เปดสอนในวิทยาลัยราชพฤกษ โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เรียนมาแลว และไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยที่ปรึกษา
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กเชษฐ กิ่งชนะ (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทและหนาที่ครูที่ปรึกษา สถานศึกษา
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และ
จังหวัด นานมีวัต ถุประสงคเพื่อ (1) พัฒ นาบทบาทและหนาที่ค รูที่ปรึกษา สถานศึก ษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการดําเนินการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการบทบาทและหนาที่ครูที่ปรึกษา และ (3) เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา
ประชากรที่ใชเปนครูที่ปรึกษา สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
เชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดนาน จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
บทบาทและหนาที่ครูที่ปรึก ษา ความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บทบาทและหนาที่ครูที่ปรึกษา ความพึงพอใจในคูมือครูที่ปรึกษา นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา พบวา 1. บทบาทและหนาที่ครูที่ปรึกษาทั้ง 5 ดาน ดานที่มีการดําเนินการมาก
ที่สุด คือ ดานสภาพการปรับตัว ไดแก ใหคําแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการสรางนิสัยที่ดีในการเรียน
และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในกลุมเพื่อน การคบเพื่อน รองลงมาดานวิชาการ ไดแก ให
คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม การถอนรายวิชาและการรักษาสภาพเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับ ดานการพัฒนานักเรียน ไดแก ปลูกฝงใหมีเจตคติที่ดีและการมีความภูมิใจใน
วิชาชีพของตน ดานระเบียบวินัย ไดแก การประสานงานกับผูปกครองในการแกปญหาความ
ประพฤตินักเรียน และใหคําแนะนําในเรื่องการแตงกายใหถูกระเบียบ และ ดานสวัสดิการ ไดแก ให
คําแนะนําเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา 2. ความพึงพอใจในการดําเนินการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการบทบาทและหนาที่ครูที่ปรึกษา ทั้ง 3 ดาน ดานที่มีการดําเนินการมากที่สุด คือ ดาน
วิทยากร ไดแก วิทยากรตอบขอซักถามไดตรงประเด็น รองลงมา ดานการดําเนินการ ไดแก ความ
เหมาะสมของอาหารกลางวันอาหารวาง และเครื่องดื่ม และดานกิจกรรม ไดแก ความรูที่ทานไดรับ
สอดคลองกับความตองการของทาน 3. ความพึงพอใจในคูมือปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา ทั้ง 3 ดาน
พบวา ดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือดานการนําไปใชประโยชน ไดแก ความเหมาะสมที่ครูที่
ปรึกษาจะนําไปใชประกอบการศึกษา และครูที่ปรึกษาสามารถนําไปปฏิบัติจริง รองลงมา ดาน
รูปเลม ไดแก รูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ และ ดานเนื้อหา ไดแก เนื้อหาสาระครอบคลุม
ตามลําดับ
ภาศิริ เขตปยรัตน และสินีนาถ วิกรมประสิทธิ (2553: บทคัดยอ) จากการวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรบริหารธุรกิจ (4ป) ของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปการศึกษา 2553 และนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ชั้นปที่ 4 ในสาขาวิชาตาง ๆ ประกอบดวย สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจสาขาธุรกิจ
บริการ และสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมทั้งสิ้น 215 คน และไดทําการศึกษาตั้งแตภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด) ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางโดยวิชาการบริหารลูกคาสัมพันธมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สําหรับรายวิชาที่
นักศึกษาทีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพมาก
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ที่สุด คือ วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3 จากการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของสาขาวิชาการตลาด มีความพึงพอใจระดับ
มาก ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชา ดานความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคม ดานทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และดานสนับสนุนในกิจกรรมและการ
ใหคําปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรายวิชา
ตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดียสําหรับธุรกิจมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด สําหรับรายวิชาที่
นักศึกษามีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด คือ วิชาคอมพิวเตอรกราฟกและมัลติมีเดียสําหรับธุรกิจ จากการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความพึงพอใจ
ระดับมากประกอบดวย ดานการสนับสนุนในกิจกรรมและการใหคําปรึกษา ดานความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ดานทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน และ ดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรสาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ) ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 2.00 – 2.50 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากโดยวิชาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
สําหรับรายวิชาที่นักศึกษามีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือการ
ประกอบอาชีพมากที่สุด คือ วิชาการบริหารสวัสดิการและคาตอบแทน วิชาองคการและการจัดการ
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของสาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษ ย มีค วามพึ งพอใจระดับมาก ประกอบดว ย ดานความตองการของ
ตลาดแรงงานและสังคม ดานทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชา และ การสนับสนุนในกิจกรรมและการใหคําปรึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
(สาขาวิชาธุรกิจบริการ) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และมีเกรดเฉลี่ยสะสมนอยกวา
2.00 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร พบวา ในภาพรวมนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยวิชาวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3 มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด สําหรับรายวิชาที่นักศึกษามีความพึงพอใจวาสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพมากที่สุด คือ วิชาศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงาน
บริการ จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรสาขาวิชาในดานตาง ๆ ของ
สาขาวิชาธุรกิจบริการ มีความพึงพอใจระดับมาก ประกอบดวย ดานการสนับสนุนในกิจกรรมและ
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การใหคําปรึก ษา ดานความตองการของตลาดแรงงานและสังคมเปน ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชา และดานทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
วิริณธิ์ กิตติพิชัย และคณะ (2552: บทคัดยอ) การประเมินโครงการฝกอบรมมีความสําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาและปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิผลและสอดคลองกับความตองการในการ
อบรม รวมถึงใชเปนขอมูลพิจารณาในการคงอยูของโครงการ การศึกษานี้ใช แนวคิดการประเมิน
3 แนวคิด มาประยุกตใชรวมกัน คือ CIPP Model, Logic Model, และ ROI of Human Capital เพื่อ
ประเมินผล “หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา – นบอ.” โดยพิจารณาใน 6 ปจจัย คือ
ปจจัยบริบท ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ ปจจัยผลผลิต ปจจัยผลลัพธ และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนใน ลักษณะการเพิ่มทุนมนุษย ใชการประเมิน 360 องศา เก็บขอมูลกับตัวอยางที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตร 4 กลุม คือ (1) ผูเชี่ยวชาญ 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 ขอมูลทั้งหมดถูกนํามาประมวลผลอยางเปน ระบบ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติที (Pair samples t-test)
ผลการประเมินที่สําคัญมีดังนี้ 1) หลักสูตรมีการอบรมที่เนนผูเขาอบรมเปนศูนยกลาง และ
มีรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางจาก หลักสูตรการอบรมอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน 2) รูปแบบการอบรม
ที่ผูเขาอบรมประทับมากที่สุดคือ การเรียนรูกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (Shadowing) และการทํา Pilot
Model 3) หลังการอบรม นบอ. มีผลผลิตและผลลัพธในเชิงนามธรรมและรูปธรรมที่ชัดเจน 4) หลัง
การอบรม นบอ. มีความรู ทัก ษะ พฤติก รรมการบริหาร การเปนแบบอยาง การยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหนวยงาน หลังการอบรมสูงกวา
กอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 5) หลังการอบรม ผูบังคับบัญชา มีความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานของ นบอ. หลังการอบรมสูงกวา กอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 6) หลักสูตรใหผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะทุนมนุษยที่คุมคา โดยหนวยงานและ
มหาวิทยาลัยมี โครงการใหมเพิ่มขึ้น ลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย งานสําเร็จตามเวลา งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูรับบริการพึงพอใจ รวมถึงการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย
กิริยา กุลชนะรัต น (2552: บทคัด ยอ ) ไดศึ ก ษาเรื่อ ง ความคิด เห็น ของบัณ ฑิต ที่มีต อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ศึกษา
จากบัณ ฑิตที่สําเร็จ การศึกษาหลักสูต รบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาการจัดการที่จบการศึก ษาในป
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การศึก ษาในปการศึกษา 2550 โดยใชแบบสอบถาม 53 ชุด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลไดวา ประชากรสวนใหญเปนเพศ
หญิง โสด อายุ 22 ป สําเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2551 วิชารองที่สนใจคือ วิชาในสาขาการตลาด
และภาษาอังกฤษ มีการเขารวมเปนสมาชิกในการทํากิจกรรมขณะศึกษา เปนพนักงานบริษัท /
เจาหนาที่บริษัทเอกชน รับผิดชอบงานฝายการตลาดรายไดสวนใหญมากกวา 12,000 บาท ความ
คิดเห็นในภาพรวมและทุกปจจัยเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก โดยใหความเหมาะสมใน
ปจจัยลักษณะการเรียนการสอนที่สามารถนําไปปรับใชกับการทํางาน/ศึก ษาตอ/ทําธุรกิจสูงกวา
ปจจัยอื่น เรื่องการนําเสนอโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ควรเพิ่มจํานวนรายวิชาใหมากขึ้นในดานปจจัยทางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา เนื่องจาก
พบวามีความเหมาะสมเรื่องความเพียงพอของจํานวนรายวิชาที่สามารถเลือกเรียนในระดับปาน
กลางเทานั้น
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลสวนบุคล
1. เพศ
2. อายุ
3. กลุมการเรียน
4. สถานภาพการมีงานทํา
5. รายไดตอเดือน

ความคิดเห็นของบัณฑิตรุนที่ 1 ตอ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยราชพฤกษ
1. การจัดการเรียนการสอน
2. การนําความรูไปประยุกตใช จําแนก
ตามกลุมวิชาเอกบังคับ
3. การนําความรูไปประยุกตใช จําแนก
ตามกลุมวิชาอื่นๆ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนที่ 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราช
พฤกษ ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีแบบสอบถามและการสนทนากลุม
(Focus group) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้
3.1 ประชาการและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย
3.1 ประชาการและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ บัณฑิตคณะนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2554
กลุมตัวอยาง คือ บัณฑิตคณะนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2554 จํานวน 35 คน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะ
นิติ ศ าสตร วิ ท ยาลั ยราชพฤกษ และกลุ มตั ว อย า งในการตอบแบบสอบถาม คื อ บั ณ ฑิต คณะ
นิติศาสตร แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
- อายุ
- อีเมล
- กลุมการเรียน คําถามขอนี้จะเปนการสอบถามกลุมการเรียนของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ ที่สําเร็จการศึกษา เชน กลุมการเรียนภาคปกติ กลุมการเรียนภาค
เสาร-อาทิตย หรือภาค่ํา
- สถานภาพการมีงานทํา คําถามขอนี้จะเปนการสอบถามสถานภาพการมีงานทํา
ใน 2 ชวง คือ กอนเขาศึกษาและปจจุบันวาบัณฑิต คณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ มีงานทํา
หรือไม
- สภานะภาพการทํางานในปจ จุบันของทาน ถากรณี บัณฑิต คณะนิติศาสตร
วิทยาลัยราชพฤกษ ตอบแบบสอบถามวายังไมมีงานทําจะสอบถามถึงเหตุผล เชน ไมไดสัมภาษณ
งาน รอสัมภาษณ กําลังศึกษาตอ แตถาปจจุบันมีงานทําจะสอบถามถึงรายละเอียดของการทํางาน
ตอไป
- รายละเอียดของงาน คําถามขอนี้จะถามเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่ บัณฑิต
คณะนิ ติศาสตร วิท ยาลั ยราชพฤกษ ไดทํ าในปจ จุ บัน เช น ชื่ อหน ว ยงาน ประเภทหนว ยงาน
ตําแหนงงาน แผนก สถานที่ตั้งของหนวยงาน
- รายได คําถามขอนี้จะสอบถามรายไดตอเดือนที่ไดรับ
- ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน คําถามขอนี้จะเปนการสอบถามเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นตอการจัด การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ โดยแบง
ประเด็นดังตอไปนี้
คําถามที่เกี่ยวของกับหลักสูตร สอบถามความทันสมัยในการเรียนการสอน
คําถามที่เกี่ยวของอาจารย สอบถามคุณวุฒิ ประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่สอน
ใหคําปรึกษาและการดูแลเอาใจใสตอบัณฑิต
คําถามเกี่ยวกับความทันสมัยและความพรอมทางดานอุปกรณการเรียนการสอน
จํานวน และขนาดของหองเรียน ความทันสมัยของอุปกรณ ความเพียงพอของหองปฏิบัติการ
หองสมุดมีหนังสือมีความครบถวนในรายวิชาที่เปดสอน และหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร
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คําถามอื่น ๆ เชน บรรยากาศ ภูมิทัศน ของวิทยาลัย การจัด กิจ กรรมตาง ๆ ที่
เหมาะสม
ตอนที่ 2 ความคิด เห็น ของบัณ ฑิตตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไป
ประยุกตใช
ตอนที่ 3 ความคิด เห็น ของบัณ ฑิต ตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกอื่น ๆ ไป
ประยุกตใช
ตอนที่ 4 เพื่อสอบถามกลุมตัวอยางผูที่มีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาวามีศาสตรความรู
ใดที่จําเปนตอการปฏิบัติงานแตไมเคยเรียนมากอน
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การแสดงความคิดเห็นจะเปนระดับคะแนน โดยแบงเปนระดับตาง ๆ ดังนี้
ตอนที่ 1
5 คะแนน

หมายถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง

4 คะแนน

หมายถึง

เห็นดวย

3 คะแนน

หมายถึง

เห็นดวยปานกลาง

2 คะแนน

หมายถึง

ไมเห็นดวย

1 คะแนน

หมายถึง

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

5 คะแนน

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับมากที่สุด

4 คะแนน

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับมาก

3 คะแนน

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับปานกลาง

2 คะแนน

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับนอย

1 คะแนน

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับนอยที่สุด

ตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3

ตอนที่ 4 คําถามปลายเปด เพื่อสอบถามศาสตรรูใดที่จําเปนตอการปฏิบัติงานแตไมเคย
เรียนมากอน
ตอนที่ 5 คําถามปลายเปด เพื่อเปนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2554 ใหชว ยตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจะ
ดําเนินการตามวัน ดังนี้
-

วันที่ 16 มกราคม 2554 เปนวันแรกที่บัณฑิตเขารับฟงกําหนดการการรับพระราชทาน

ปริญญาบัต ร คณะผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามแกบัณ ฑิต ทุก คนที่มาในวัน นี้โ ดยครอบคลุมทุ ก
สาขาวิชาที่มีผูจบการศึกษา
- วันที่ 23 มกราคม 2554 เปนวันที่บัณฑิตเขารับการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง
แรกคณะผูวิจัยจะแจกแจงแบบสอบถามแกบัณฑิตที่ยังไมไดตอบแบบสอบถามในวันที่ 16 มกราคม
2554
- วันที่ 6 กุมภาพันธ 2554 เปนวันที่บัณฑิตเขารับการฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตรครั้ง
ที่สองคณะผูวิจัยจะแจกแบบสอบถามแกบัณฑิตที่ยังไมเคยตอบแบบสอบถามในวันที่ 16 และ 23
มกราคม 2554
จากนั้นผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร เพื่อใหทราบขอมูลที่เจาะลึกและตรงจุดมากยิ่งขึ้น
การสัมภาษณแบบนี้เปนการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณมีจุด สนใจอยูแลว จึงพยายามดึงจุด
สนใจของผูถูกสัมภาษณใหเขาสูจุดที่สนใจ ทั้งนี้เพราะในบางครั้งผูสัมภาษณอาจจะไมตองการ
ทราบถึงเหตุผลหรือขอเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ลักษณะของการสัมภาษณแบบนี้จึงอยูที่วา
ผูวิจัยจะตองรูกอนแลววาตองการขอมูลอะไร อยางไรก็ตามการทําเชนนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ
และความชํานาญของผูสัมภาษณเปน สวนใหญ เพราะจะตองรวบรัดหรือตัดบทโดยไมใ หผูถูก
สัมภาษณเกิดความรูสึกไมสบายใจและไมอยากจะใหความรวมมือ (สุภางค จันทวานิช, 2552)
3.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตรตอหลักสูตร
ที่ใชศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ จําแนกตามสาขารายวิชา โดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําคาเฉลี่ยมาแปลคาเปนระดับตาง ๆ ดังนี้
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เกณฑการประเมินแบบสอบถามตอนที่ 1 ความคิ ด เห็ น บัณ ฑิ ต ต อ การจั ด การเรี ยนการ
สอนของวิทยาลัยราชพฤกษ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00

หมายถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49

หมายถึง

เห็นดวย

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

หมายถึง

เห็นดวยปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49

หมายถึง

ไมเห็นดวย

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49

หมายถึง

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

เกณฑการประเมินแบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูจาก
หลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และตอนที่ 3 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรู
จากหลักสูตรกลุมวิชาเอกอื่นๆ ไปประยุกตใช ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับมากที่สุด

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับนอย

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49

หมายถึง

นําไปประยุกตใชในระดับนอยที่สุด

สําหรับคําถามในตอนที่ 4 เปน คําถามปลายเปดเพื่อสอบถามกลุมตัว อยางผูที่ มีงานทํา
หลังจากสําเร็จการศึกษาวามีศาสตรความรูใดที่จําเปนตอการปฏิบัติงานแตไมเคยเรียนมากอน และ
คําถามในตอนที่ 5 เปนคําถามปลายเปดขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ขอคําถามปลายเปดในตอนที่ 5 สอบถามถึงศาสตรความรูใดที่จําเปนตอการปฏิบัติงานแต
ไมเคยเรียนมากอน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ขอคําถามปลายเปดเหลานี้จะทําการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)
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3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย
3.5.1 คารอยละ (Percentage) คํานวณจากสูตร (ธนินทร ศิลปจารุ, 2551: 148)
รอยละ(%) =
เมื่อ

×

X แทน จํานวนขอมูลที่ตองการหาคารอยละ
N แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด

3.5.2 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร (ธนินทร ศิลปจารุ, 2551: 149)
̅=
เมื่อ

∑

̅ แทน คาเฉลี่ย
ΣX แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
N แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด

3.5.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ธนินทร ศิลปจารุ, 2551: 163)

=
เมื่อ

∑(

̅)

S แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
x แทน ขอมูลแตละจํานวน
̅ แทน คาเฉลี่ย
N แทน จํานวนประชากรทั้งหมด
n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่องความคิดเห็น ของบัณ ฑิต รุน ที่ 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณ ฑิต วิทยาลัย
ราชพฤกษ ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของบัณฑิต
4.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอนการนําความรูจาก
หลัก สูต รกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุก ตใ ช และการนําความรูจ ากหลัก สูต รกลุมวิชาอื่น ๆ ไป
ประยุกตใช
4.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอนการนําความรูจาก
หลัก สูต รกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุก ตใ ช และการนําความรูจ ากหลัก สูต รกลุมวิชาอื่น ๆ ไป
ประยุกตใชเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณกลุม
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของบัณฑิต
การนําเสนอสภาพทั่วไปของบัณฑิตเปนการนําเสนอสภาพทั่วไปภายใตตัวแปร อายุ กลุม
การเรียน สถานภาพการมีงานทํา เหตุผลที่ทานไมมีงานทํา และรายไดตอเดือน ผูวิจัยนําเสนอขอมูล
ของตัวแปรระดับกลุมเหลานี้โดยใชการแจกแจงความถี่และการกระจายอัตรารอยละสภาพทั่วไป
ของบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จําแนกเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
25
10
35

รอยละ
73.34
26.66
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 25 คน คิดเปนรอย
ละ 73.34 และเพศหญิงจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 26.66
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ตารางที่ 4.2 จําแนกอายุ
อายุ (ป)
18 - 27
28 - 37
38 – 47
48 ขึ้นไป
รวม

จํานวน
12
4
15
4
35

รอยละ
34.3
11.4
42.9
11.4
100.0

จากตารางที่ 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 ซึ่งมีคาเทากัน
ตารางที่ 4.3 จําแนกตามกลุมการเรียน
กลุมการเรียน
ภาคปกติ
ภาคเสาร – อาทิตย
ภาคค่ํา
รวม

จํานวน (คน)
4
28
3
35

รอยละ
11.4
80.0
8.6
100.0

จากตารางที่ 3 พบวา สว นมากบัณ ฑิต คณะนิติศาสตรเรียนกลุมการเรียนภาคเสาร –
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
กอนเขาศึกษา
ไมมีงานทํา
9
มีงานทํา
26
ปจจุบัน
ไมมีงานทํา
2
มีงานทํา
33

รอยละ
25.7
74.3
5.7
94.3
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จากตารางที่ 4 พบวากอนเขาศึกษาบัณฑิตสวนใหญเปนผูม ีงานทํา คิดเปนรอยละ 74.3 มี
สัดสวนมากกวาผูไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ 25.7 เมื่อสอบถามถึงสถานภาพการมีงานทําในปจจุบัน
พบวา บัณฑิตมีงานทํา คิดเปนรอยละ 94.3 มีสัดสวนสูงกวาบัณฑิตที่ไมมีงานทํา คิดเปนรอยละ 5.7
ตารางที่ 4.5 จําแนกตามเหตุผลที่ทานไมมีงานทํา
เหตุผลที่ทานไมมีงานทํา
ไมไดสมัครงาน
รอสัมภาษณ
กําลังศึกษาตอ
รวม

จํานวน
2
1
4
7

รอยละ
28.6
2.9
11.4
42.9

จากตารางที่ 5 พบวาสถานะภาพการมีงานทํา พบวาเหตุผลของการที่บัณฑิตไมมีงานทํา คือ
ไมไดสมัค รงาน คิด เปน รอยละ 5.7 รอสัมภาษณงาน คิด เปน รอยละ 2.9 และศึก ษาตอ คิด เปน
รอยละ 11.4
ตารางที่ 4.6 จําแนกตามรายไดตอเดือน
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 7,000
7,000-8,000
8,001-9,000
9,001-10,000
12,001-15,000
15,001-18,000
21,001-24,000
24,000 ขึ้นไป
รวม

จํานวน
1
1
2
1
6
1
12
11
35

รอยละ
2.9
2.9
5.7
2.9
17.1
2.9
34.3
31.4
100

จากตารางที่ 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
การวิเคราะหในสวนนี้เปนการศึกษาความเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอนการนํา
ความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชา
อื่นๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ และในการศึกษาตอ ปรากฏในตาราง
ที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 4.7 คาเบี่ยงเบียนมาตรฐานความคิดเห็นของบัณฑิตตอการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยราชพฤกษ
ความคิดเห็น
X
S.D.
ผลประเมิน
1. หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัย
4.51 0.612
มากที่สุด
2. อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่ 4.77 0.490
มากที่สุด
สอน
4.66 0.539
มากที่สุด
3. อาจารยที่มีความรู ความสามารถในการถายทอด
4.69 0.471
มากที่สุด
ความรู
4.38 0.652
มาก
4. อาจารยที่ปรึกษามีการดูแลเอาใจใสนักศึกษา
4.17 0.785
มาก
5. จํานวนและขนาดหองเรียนเพียงพอตอจํานวน
4.31 0.676
มาก
นักศึกษา
4.37 0.690
มาก
6. อุปกรณในหองเรียนมีความทันสมัย
7. มีหองปฏิบัติการเพียงพอสอดคลองตามสาขาวิชา
4.14 0.845
มาก
8. ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด) มีหนังสือครบถวนใน
รายวิชาที่ตองเรียน
4.29 0.667
มาก
9. ศูนยวิทยบริการ (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร) มี
3.83 1.014
มาก
อุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย
3.00 2.828
ปานกลาง
10.บรรยากาศ ภูมิทัศน ของวิทยาลัยสวยงาม
11.การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยมีความเหมาะสม
12.อื่นๆ
4.26
0.85
มาก
รวม
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จากตารางที่ 7 บัณ ฑิตคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ มีความคิดเห็น ตอการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดสวนใหญพบวา บัณฑิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ
สอนในระดับความเห็นดวยมาก 8 ดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุดลงมา คือ อาจารยมี
คุณวุฒิและประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่สอน (รอยละ 4.77) อาจารยที่ปรึกษามีการดูแลเอาใจ
ใสนักศึกษา (รอยละ 4.69) อาจารยที่มีความรู ความสามารถในการถายทอดความรู (รอยละ 4.66)
หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัย (รอยละ 4.17) สวนในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากลงมา คือ จํานวนและขนาดหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา (รอยละ 4.38)
ศูน ย วิท ยบริก าร (ห อ งสมุ ด ) มี หนั ง สื อครบถว นในรายวิช าที่ ตอ งเรี ย น (รอ ยละ 4.37) มี
หองปฏิบัติการเพียงพอสอดคลองตามสาขาวิชา (รอยละ 4.31) บรรยากาศ ภูมิทัศน ของวิทยาลัย
สวยงาม (รอ ยละ 4.29) อุปกรณใ นหอ งเรียนมีค วามทัน สมัย (รอยละ 4.17) ศู น ยวิทยบริก าร
(หองปฏิบัติการคอมพิว เตอร) มีอุปกรณเครื่องมือที่ทัน สมัย (รอยละ 4.14) การจัดกิจกรรมของ
วิทยาลัยมีความเหมาะสม (รอยละ 3.83) และอื่นๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 3.00)
ในภาพรวมอยูในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ อยูในระดับความคิดเห็นระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 4.26
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูไป
ประยุกตใช จําแนกตามกลุมวิชาเอกบังคับ
ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบชีวิต ในการศึกษาตอ
กลุมเรียนวิชาอกบังคับ
X S.D. ผล X S.D. ผล X S.D. ผล
1. กฎหมายแพง : หลัก
4.00 0.91 มาก 4.11 1.02 มาก 4.17 1.04 มาก
ทั่วไป
2. กฎหมายแพง : บุคคล 4.00 1.00 มาก 4.17 0.92 มาก 4.14 1.12 มาก
3. กฎหมายแพง : ภาค
4.40 0.85 มาก 4.29 1.02 มาก 4.20 1.08 มาก
ทั่วไป
4. หลักกฎหมายมหาชน 3.86 1.09 มาก 4.06 0.94 มาก 4.00 1.08 มาก
5. กฎหมายลักษณะนิติ
4.31 0.79 มาก 4.40 0.77 มาก 4.37 0.87 มาก
กรรมและสัญญา
6. กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : 4.09 0.78 มาก 4.23 0.77 มาก 4.26 0.85 มาก
หลักทั่วไป
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7. กฎหมายลักษณะหนี้ 2 :
ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได
8. กฎหมายลักษณะทรัพย
9. กฎหมายที่ดิน
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 : ภาคทั่วไป
23.กฎหมายลักษณะพยาน
24.กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง : ภาคบังคับคดี
25.กฎหมายพิจารณาความ
อาญา

4.17 0.82 มาก 4.29 0.79 มาก 4.23 0.87 มาก

4.17
4.06
4.26
4.37

0.71
0.96
0.85
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

4.37
4.00
4.34
4.26

0.69
0.97
0.80
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก

4.29
4.09
4.26
4.29

0.86
0.92
0.88
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก

4.29
4.26
4.06
4.31

0.86
0.74
0.87
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

4.31
4.26
4.00
4.26

0.86
0.85
0.94
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก

4.34
4.17
4.06
4.31

0.90
0.85
0.97
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก

4.26 0.88 มาก 4.17 0.82 มาก 4.23 0.84 มาก
4.03 0.92 มาก 4.06 0.80 มาก 4.11 9.00 มาก
3.86 0.84 มาก 3.86 0.84 มาก 3.94 1.05 มาก
3.97 1.01 มาก 3.97 1.01 มาก 3.94 0.96 มาก
4.03 1.01 มาก 4.03 1.01 มาก 3.94 1.11 มาก
3.94 1.13 มาก 3.94 1.18 มาก 3.86 1.21 มาก
4.17 0.74 มาก 4.17 0.74 มาก 4.14 0.94 มาก
4.14 0.97 มาก 4.11 0.93 มาก 4.14 1.09 มาก
4.09 0.88 มาก 4.06 1.05 มาก 4.11 0.99 มาก
4.20 0.93 มาก 4.17 0.92 มาก 4.23 1.06 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
รวม

3.49 1.19 ปาน 3.46 1.14 ปาน 3.60 1.17 มาก
กลาง
กลาง
3.51 1.15 มาก 3.57 1.19 มาก 3.63 1.21 มาก
4.09 1.09 มาก 4.20 0.99 มาก 4.17 1.04 มาก
3.66 1.05 มาก 3.69 1.10 มาก 3.74 1.17 มาก

4.14 0.94 มาก 4.11 0.90 มาก 4.14 1.00 มาก
3.86 1.06 มาก 3.80 0.96 มาก 3.94 1.11 มาก
4.20 0.93 มาก 4.14 1.03 มาก 4.06 1.03 มาก
4.07 0.91 มาก 4.09 0.91 มาก 4.10 1.25 มาก

จากตารางที่ 8 บัณฑิตคณะนิติศาสตรนําความรูจากการเรียนหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับ
ไปประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ
และการนําไปใชในการศึกษาตอ พบวา บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไป
ประยุกตใชทั้ง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑใกลเคียงกัน คือ การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนคาคาเฉลี่ยรอยละ 4.07 การนําไปใชในการประกอบอาชีพ คิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ 4.09 และการนําไปใชในการศึกษาตอ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 4.10
การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน พบวาอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยของรายวิชา คือ กฎหมายแพง : ภาคทั่วไป (รอยละ 4.40)
เอกเทศสัญญา 1 (รอยละ 4.37) กฎหมายลัก ษณะนิติก รรมและสัญญา (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 จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได (รอยละ 4.17) กฎหมายลักษณะทรัพย (รอยละ 4.17)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคทั่วไป (รอยละ 4.17) กฎหมายลักษณะพยาน (รอยละ 4.14)
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กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม (รอยละ 4.14) กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : หลักทั่วไป
(รอยละ 4.09) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี (รอยละ 4.09) ปญหาจริยธรรมทาง
กฎหมาย (รอยละ 4.09) กฎหมายที่ดิน (รอยละ 4.06) กฎหมายรัฐธรรมนูญ (รอยละ 4.06) กฎหมาย
ลักษณะหุนสวน-บริษัท (รอยละ 4.03) กฎหมายปกครอง (รอยละ 4.03) กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
(รอยละ 4.00) กฎหมายแพง : บุคคล (รอยละ 4.00) กฎหมายลักษณะประกันภัย (รอยละ 3.97)
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย (รอยละ 3.94) หลัก กฎหมายมหาชน (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
การนําความรูจ ากหลัก สูต รกลุมวิชาเอกบังคับ นําไปใชใ นการประกอบอาชีพ พบวา
รายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญามีคาเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 4.40 อยูในระดับมาก
และรายวิชากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมืองมีคาเฉลี่ยที่ต่ําสุด คิดเปนรอยละ 3.46
การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับนําไปใชในการศึกษาตอ พบวา รายวิชา
กฎหมายพิจารณาความอาญา มีคาเฉลี่ยสูงสุด คิดเปนรอยละ 4.23 อยูในระดับมาก และรายวิชา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง มีคาเฉลี่ยที่ต่ําสุดคิดเปนรอยละ 3.60
ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูไป
ประยุกตใช จําแนกตามกลุมวิชาอื่นๆ
ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบชีวิต ในการศึกษาตอ
กลุมเรียนวิชา
X S.D. ผล X S.D. ผล X S.D. ผล
1. กลุมวิชาสังคมศาสตร
3.89 0.83 มาก 3.89 0.93 มาก 3.86 0.94 มาก
และมนุษยศาสตร
2. กลุมวิชาภาษาศาสตร
3.91 0.92 มาก 3.97 0.92 มาก 3.97 0.95 มาก
3. กลุมวิชาคณิตศาสตร
3.77 1.00 มาก 3.77 1.00 มาก 3.83 1.07 มาก
และวิทยาศาสตร
4. กลุมวิชาแกน
4.34 0.84 มาก 4.37 0.81 มาก 4.34 0.80 มาก
5. กลุมวิชาเลือก
4.11 1.05 มาก 4.14 1.03 มาก 4.14 1.00 มาก
6. กลุมวิชาเลือกอิสระ
3.89 0.93 มาก 3.83 0.98 มาก 3.83 1.09 มาก
3.98 0.93 มาก 3.99 0.95 มาก 3.99 0.97 มาก
รวม
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จากตารางที่ 9 บัณฑิตคณะนิติศาสตรนําความรูจากการเรียนหลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไป
ประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ และ
การนําไปใชใ นการศึก ษาตอ พบวา บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลัก สูต รในกลุมวิชาเอกไป
ประยุกตใชทั้ง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑใกลเคียงกัน คือ การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน คิดเปนคาคาเฉลี่ยรอยละ 3.98 การนําไปใชในการประกอบอาชีพ คิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ 3.99 และการนําไปใชในการศึกษาตอ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.99
การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากเรียงตามอันดับ คือ กลุมวิชาแกน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 4.34 กลุมวิชาเลือก คิดเปน
คาเฉลี่ยรอยละ 4.11 กลุมวิชาภาษาศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.91 กลุมวิชาเลือกอิสระ คิดเปน
คาเฉลี่ยรอยละ 3.89 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.89 และกลุม
วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.77
การนําความรูจ ากหลัก สู ต รกลุมวิชาอื่น ๆ ไปประยุก ตใ ชใ นการประกอบชีวิต โดยมี
คาเฉลี่ยในระดับมากเรียงตามอันดับ คือ กลุม วิชาแกน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 4.37 กลุมวิชาเลือก
คิ ด เป น ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ 4.14 กลุ ม วิ ช าภาษาศาสตร คิ ด เป น ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ 3.97 กลุ ม วิ ช า
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.89 กลุมวิชาเลือกอิสระ คิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ 3.83 และกลุม วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.77
การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใชในการศึกษาตอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียง
ตามอันดับ คือ กลุมวิชาแกน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 4.34 กลุมวิชาเลือก คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ
4.14 กลุมวิชาภาษาศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.97 อยูในระดับมาก กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.86 อยูในระดับมาก กลุมวิชาเลือกอิสระ คิดเปนคาเฉลี่ย
รอยละ 3.83 และกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 3.83
4.3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอนการนําความรูจากหลักสูตร
กลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่น ๆ ไปประยุกตใช เชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณกลุม
จากการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตรุนที่ 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย
ราชพฤกษในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณกลุม จากบัณฑิต 7 คน เปน
บัณฑิตที่มีค วามคิดเห็น ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ พบวาการศึกษาใน
หลักสูตรของนิติศาสตรนี้สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนไดในชีวิตจริง การทํางาน และเปน
พื้นฐานที่ดีในการศึกษาตอยอดใหขึ้นไป โดยสรุปไดดังนี้
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บัณฑิตคนที่ 1
“ ขาพเจาเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ มีความประทับใจกับการเรียน
การสอนและอาจารยในคณะทุกทาน มีความรูที่ดี ตั้งใจสอนเปนอยางมาก ทําใหขาพเจาเขาใจใน
การเรียนกฎหมายมากขึ้น และเริ่มเห็นแนวทางในการเรียน การนําไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพในอนาคต ขาพเจาคิด วาหลักสูตรคณะนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีมาตรฐานตามสายวิชาชีพ
นิติศาสตร เพราะหลายวิชาของทางคณะไดเชิญอาจารยพิเศษภายนอกมาสอน เชน ผูพิพากษา
อัยการ เปนตน ทําใหขาพเจานั้นประทับใจและเห็นตัวอยางบุคคลที่มีอาชีพสําคัญระดับประเทศ
ดังนั้น จึงทําใหขาพเจาเชื่อมั่นในหลักสูต ร และสามารถเปน ยอมรับในวิชาชีพ ซึ่งรุน พี่ที่สําเร็จ
การศึกษาก็สามารถสอบผานการรับใบอนุญาตวาความของสภาทนายความไดหลายคน ”
บัณฑิตคนที่ 2
“ อาจารยมีความรูความสามารถ โดยเฉพาะอาจารยพิเศษที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เชน ผู
พิพากษา เจาพนักงานทนาย เปนตน และหลักสูตรก็มีรายวิชาที่จําเปนตอความตองการใชในการ
ทํางานภายหลังจากการสําเร็จ การศึก ษาทั้งทางแพงและอาญา รวมทั้งกฎหมายพิเศษตาง ๆ ที่
สามารถนํามาปรับใชในการทํางานในทางกฎหมายได และยังสามารถนําไปใชเปนความรูเพื่อ
นําไปประยุกตใชในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ”
บัณฑิตคนที่ 3
“ขาพเจาคิดวาเนื้อหาวิชาแตละวิชาในหลัก สูตรคอนขางมีประโยชนอยางมากตอผูเรียน
และสามารถนําไปประยุก ตใ ชใ นชีวิต การทํางานไดอยางดี เปนปญหาที่เกิดขึ้น จริง และแตละ
รายวิชามีอาจารยผูสอนเนื้อหาที่คอนขางลึกซึ้ง ”
บัณฑิตคนที่ 4
“หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันของ
ตนและสามารถนําไปชวยเหลือผูอื่น ได เพราะวิชาที่ไดศึก ษาทุก วิชามีค วามสําคัญ สามารถนํา
ความรูไปใชใ นการศึกษาตอที่สภาทนายความและเนติบัณ ฑิต ได เพราะทางหลักสูตรของคณะ
นิติศาสตรไดรับการรับรองแลว อาจารยผูสอนเปน ผูมีความรูค วามสามารถไมวาจะเปนอาจารย
ประจําหรืออาจารยพิเศษ อาจารยพิเศษสวนมากมาความถนัด ประสบการณตรงตามรายวิชาของ
ทางคณะ”
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บัณฑิตคนที่ 5
“ขาพเจามีความเขาใจในหลักกฎหมายและสามารถนําไปใชไดจริง แตควรเพิ่มหลักสูตรใน
เรื่องของการปฏิบัติในสวนของอาชีพนักกฎหมาย เชน วิชาชีพเกี่ยวกับทนายความ ศาล”
บัณฑิตคนที่ 6
“ ขาพเจาคิดวาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมีค วามเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานะปจจุบัน และคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษยังไดรับการรับรองเปนที่เรียบรอยแลว
อาจารยในคณะหรือาจารยที่ปรึกษามีความสนใจและเปนที่ปรึกษาที่ดี รายวิชาในคณะมีประโยชน
มาก เชน กฎหมายภาษี เปนตน ปจจุบันขาพเจาทํางานอยูที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและได
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชน ซึ่ง พรบ. ไดแกไขใหมในป พ.ศ.2553 ซึ่งทําใหขาพเจามีความรู
เปนปจจุบัน เขาใจ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ”
บัณฑิตคนที่ 7
“อาจารยทุกทานมีความสามารถในการสอนใหนักศึกษาเขาใจ และรูในวิชากฎหมายอยาง
ทองแท สามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษาตอเพิ่มเติมไดเปนอยางดี เพราะมีพื้นฐานที่ดีที่ทาง
คณะนิติศาสตรไดสั่งสอนเปนอยางดี เพื่อใหนักศึกษามีองคความรูไดมากที่สุด หรือทําไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อาจารยใหความใกลชิดกับนักศึกษา คอยชวยเหลือตลอด
การศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ ”
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดจากการศึกษา อภิปราย และขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร
และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา อันจะเปนประโยชนแกคณะและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมถึง
ผูสนใจศึกษาคนควาตอไป รายละเอียดของการสรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะมีดังนี้
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของบัณฑิตรุนที่ 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราช
พฤกษ มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อสํารวจสถานภาพสวนตัวของบัณฑิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร
2. เพื่อสํารวจความคิด เห็น ของบัณฑิต คณะนิติศาสตร ตอหลัก สูต รนิติศาสตรบัณ ฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร
3. เพื่อสํารวจความคิดเห็น ของการนําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพและในการศึกษาตอ
4. เพื่อสํารวจภาพรวมของวิทยาลัยราชพฤกษในการจัดการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา
อาทิเชน ดานอาจารย หองเรียน อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หองสมุด บรรยากาศ ภูมิทัศน การจัดกิจกรรมของวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบัณฑิต
5. เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยใหสอดคลองกับการควบคุม
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามซึ่งเปน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
บัณฑิต คณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2554 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณก ลุม
(Focus gorup)
5.1 ขอสรุปผลการวิจัย
ผลการศึก ษาความคิด เห็น ของบัณ ฑิต คณะนิติศาสตร รุน ที่ 1 ตอหลัก สูต รนิติศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
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5.1.1 ลักษณะทั่วไปของบัณฑิตคณะนิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร
จากการสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร วิทยาลัยราช
พฤกษที่สําเร็จ การศึกษาปก ารศึกษา 2553 มีผูต อบแบบสอบถาม 35 คน พบวา คณะนิติศาสตร
สาขาวิชานิติศาสตร กวาครึ่งของกลุม ตัวอยางมีอายุ 38 – 47 ป สวนใหญเปนผูที่ศึกษาในภาคเสาร –
อาทิตย สถานภาพการมีงานทําพบวาบัณฑิตสวนใหญเปนผูมีงานทํามากกวาไมมีงานทํา และสวน
ใหญที่ไมมีงานทําเพราะไมไดสมัครงาน สําหรับบัณฑิตที่มีรายไดตอเดือนนั้น มีรายไดอยูระหวาง
21,001-24,000 บาท
5.1.2 ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยราชพฤกษ
บัณฑิตคณะนิติศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ มีความคิดเห็นการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยราชพฤกษ อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดพบวา บัณฑิตมีความ
คิ ด เห็ น ต อ การจั ด การเรี ย นการสอน โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากค า เฉลี่ ย คื อ อาจารย มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ประสบการณต รงตามสาขาวิชาที่สอน อาจารยที่ปรึกษามีการดูแลเอาใจใส บัณฑิต อาจารยที่มี
ความรู ความสามารถในการถายทอดความรู หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนมีความทันสมัย
จํานวนและขนาดห องเรียนเพียงพอตอจํานวนบัณ ฑิต ศูน ยวิทยบริก าร (หองสมุด ) มีหนังสือ
ครบถวนในรายวิชาที่ตองเรียน มีหองปฏิบัติการเพียงพอสอดคลองตามสาขาวิชา บรรยากาศ ภูมิ
ทัศน ของวิทยาลัยสวยงาม อุปกรณในหองเรียนมีความทันสมัย ศูนยวิทยบริการ (หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) มีอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยมีความเหมาะสม และ
อื่นๆ
5.1.3 ความคิดเห็นของบัณฑิตคณะนิติศาสตร สาขานิติศาสตร
บัณ ฑิต นําความรูจ ากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุก ตใ ชใ น 3 ลักษณะ คือ การ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ และการนําไปใชในการศึกษาตอ
บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใชทั้ง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก
5.1.3.1 การนําความรูจากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชชีวิตประจําวัน
การนําความรูจ ากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชชีวิ ตประจําวัน พบวาอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยของรายวิชา คือ กฎหมายแพง : ภาคทั่ว ไป เอกเทศสัญญา 1 กฎหมาย
ลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะครอบครัว เอกเทศสัญญา 2 กฎหมายอาญา : ภาค
ความผิด เอกเทศสัญญา 3 กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายพิจารณาความอาญา กฎหมายการ
คลังและการภาษีอากร กฎหมายลักษณะหนี้ 2 : ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได กฎหมาย
ลักษณะทรัพย กฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง : ภาคทั่วไป กฎหมายลัก ษณะพยาน กฎหมาย
แรงงานและกฎหมายประกันสังคม กฎหมายลักษณะหนี้ 1 : หลักทั่วไป กฎหมายวิธีพิจารณาความ
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แพง : ภาคบังคับคดี ปญหาจริยธรรมทางกฎหมาย กฎหมายที่ดิน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ลักษณะหุนสว น-บริษัท กฎหมายปกครอง กฎหมายแพง : หลักทั่ว ไป กฎหมายแพง : บุคคล
กฎหมายลักษณะประกันภัย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย หลัก กฎหมายมหาชน
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน นิติปรัชญา กฎหมายลักษณะลมละลายและการฟนฟูกิจการ กฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล และรายวิชากฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล อยูในระดับ
การนําไปประยุกตใชในระดับปานกลาง
5.1.3.2 การนําความรูจากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชในการประกอบอาชีพ
การนําความรูจ ากหลัก สู ต รกลุมวิชาเอกบังคับนํา ไปใชใ นการประกอบอาชีพ พบว า
รายวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญามีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก และรายวิชากฎหมาย
ระหวางประเทศแผนกคดีเมืองมีคาเฉลี่ยที่ต่ําสุดอยูในระดับปานกลาง
5.1.3.3 การนําความรูจากกลุมวิชาเอกบังคับนี้ไปใชในการศึกษาตอ
การนําความรูจ ากหลัก สูตรกลุมวิชาเอกบังคับนําไปใชในการศึกษาตอ พบวา รายวิชา
กฎหมายพิจารณาความอาญา มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก และรายวิชากฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง มีคาเฉลี่ยที่ต่ําสุดอยูในระดับมาก
5.1.4 ความคิดเห็นของบัณฑิตรุนที่ 1 ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ ที่
มีตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใช
ความคิดเห็นของบัณฑิตตอการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใช ไดแก
กลุมวิชาภาษาศาสตร คือ วิชาการคนควาและเขียนรายงานทางกฎหมาย ภาษาอังกฤษ 1-4 กลุม
วิ ช าสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร คื อ วิ ช าสั ง คมเศรษฐกิ จ ปรั ช ญาเบื้ อ งต น กลุ ม วิ ช า
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร คือ คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเบื้องตน วิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กลุมวิชาแกน คือวิชากฎหมายอาญา กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กลุมวิชาเลือก คือ
กฎหมายสืบสวนสอบสวน กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กเยาวชน กลุมวิชา
เลือกเสรี คือ กฎหมายทรัพยสิน ทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว ไดนําความรูจ าก
หลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใชใน 3 ลักษณะ คือ การนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
การนําไปใชในการประกอบอาชีพ และการนําไปใชในการศึกษาตอ ซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากทั้ง 3 ลักษณะ แบงออกไดดังนี้
5.1.4.1 การนําความรูจากหลักสูตรกลุม วิชาอื่นๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
พบวา มีคาเฉลี่ยรวมในระดับมากเรีย งตามอัน ดับ คือ กลุมวิช าแกน กลุม วิชาเลื อก กลุมวิช า
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ภาษาศาสตร กลุ ม วิ ช าเลื อ กอิ ส ระ กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร และกลุ ม วิ ช า
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
5.1.4.2 การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพ พบวา มีคาเฉลี่ยรวมในระดับมากเรียงตามอันดับ คือ กลุมวิชาแกน กลุมวิชาเลือก กลุม
วิชาภาษาศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษ ยศาสตร กลุมวิชาเลือกอิสระ และกลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
5.1.4.3 การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาอื่นๆ ไปประยุกตใชในการศึกษาตอ
พบว ามี คา เฉลี่ ยรวมในระดั บมากเรีย งตามอั น ดั บ คือ กลุ มวิ ชาแกน กลุม วิช าเลือก กลุม วิช า
ภาษาศาสตร กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร แ ละมนุ ษ ยศาสตร กลุ ม วิ ช าเลื อ กอิ ส ระ และกลุ ม วิ ช า
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
5.1.5 ผลการสัมภาษณกลุม (Focus grop) ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการเรียนการสอน
การนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตรกลุม
วิชาอื่น ๆ ไปประยุกตใช
จากการสัมภาษณกลุม (Focus group) ความคิดเห็นของบัณฑิต 7 คน ที่มีตอการเรียนการ
สอนการนําความรูจากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุกตใช และการนําความรูจากหลักสูตร
กลุมวิชาอื่น ๆ ไปประยุกตใชพบวา การเขามาศึกษาในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร วิทยาลัยราช
พฤกษทําใหเกิด ความรูเกี่ยวกับทางดานกฎหมายมากยิ่งขึ้ น เนื่องจากคณาจารยข องทางคณะ
นิติศาสตรมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณตรงกับรายวิชาที่สอน และมีความสนใจ ให
คําปรึกษาแกบัณฑิตภายในคณะเปนอยางดี จากความรูที่ไดมานั้นสามารถนําไปประยุกตใชกับการ
ทํางาน การศึกษาตอ หรือใหคําปรึกษาเบื้องตนกับผูอ ื่นได
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
หลักสูตรเปรียบเสมือนหัว ใจสําคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะเปน
ตัวกําหนดแนวทางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียน ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดอนาคต
ทางการศึกษาของสังคมนั้นๆ เปน แนวทางปฏิบัติใ นการจัด การเรียนการสอนของอาจารย เปน
เครื่องชี้นําทางถึงความเจริญของประเทศ หากประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ยอมนําไปสูคุณภาพของคนในประเทศนั้น ดังนั้น การจัดการศึกษาใหตอบสนองตอ
สังคม และความมุงหมายของชาติจําเปนตองมีหลักสูตร เพราะวาหลักสูตรเปนเครื่องมือที่ถายทอด
เจตนารมณห รื อ เป า หมายของการศึ ก ษาของชาติ ไปสู ก ารปฏิ บัติ ถ าปราศจากหลั ก สู ต รแล ว
การศึกษายอมดําเนินไปไมได
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จากผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบัณฑิต คณะนิติศาสตร วิทยาลัยราชพฤกษ ที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2553 มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 ราย พบวา กลุมตัวอยางบัณฑิต
คณะนิติศาสตร สวนใหญมีชวงอายุ 38 – 47 ป เปนผูที่ศึกษาในภาคเสาร – อาทิตย สถานภาพการมี
งานทําพบวา บัณฑิตเปนผูมีงานทํามากกวาไมมีงานทํา และไมมีงานทําเพราะไมไดสมัครงาน
สําหรับบัณฑิตที่มีรายไดตอเดือนนั้น มีรายไดอยูระหวาง 21,001-24,000 บาท
บัณ ฑิต นําความรูจ ากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุก ตใ ชใ น 3 ลักษณะ คือ การ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ และการนําไปใชในการศึกษาตอ
บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใชทั้ง 3 ลักษณะอยูในระดับมาก
บัณฑิตมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากหลักสูตร
นิติศาสตร วิ ทยาลัย ราชพฤกษได จัด กลุ มวิชาแกน กลุมวิ ชาเอกเลือก กลุ มวิชาเลือกเสรี ได
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น และได รั บ การรั บ รองการเป ด หลั ก สู ต รจากสํ า นั ก
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กอนเปดดําเนินการ รวมทั้งคณาจารยเปนผูมีความรูความสามารถ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตรจึงเปนผูมีความสามารถ มีความรูทางดานภาษา และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการนํ า ความรูที่ ไ ด รั บไปใช ใ นการประกอบอาชีพ หรือ ศึก ษาต อ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของวาสนา ศิลปรุงธรรม (2549) ที่พบวา การจัดการเรียนการสอน สื่อการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวกมีผลตอความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอหลักสูตร
บัณ ฑิต นําความรูจ ากหลักสูตรกลุมวิชาเอกบังคับไปประยุก ตใ ชใ น 3 ลักษณะ คือ การ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําไปใชในการประกอบอาชีพ และการนําไปใชในการศึกษาตอ
พบวา บัณฑิตนําความรูจากการเรียนหลักสูตรในกลุมวิชาเอกไปประยุกตใชทั้ง 3 ลักษณะอยูใน
ระดับมาก จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาหลัก สูตรของ
Hida Taba (1962) มาจากการเริมตน ศึก ษาวิเคราะหค วามตองการของผูเรียนหรือบัณ ฑิต ของ
สถาบั น อุด มศึก ษา หรือ วิเคราะหข อมูลที่ เกี่ยวของก อน จึ งกําหนดองคประกอบอื่ น ๆ และยั ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ Ralp W. Tyler (1949) ที่มีแนวคิดวาควรศึกษาแหลงขอมูลจาก
บัณฑิตกอนแลวนํามากําหนดจุดมั่งหมายชั่วคราว แลวจุดมุงหมายชั่วคราวควรศึกษาแหลงขอมูล
จากบัณ ฑิต กอนแลว นํามากําหนดจุด มุงหมายชั่ว คราว แลว จุด มุงหมายชั่ว คราวตองไดรับการ
ตรวจสอบกลั่น กรองกอนวามีความสอดคลองกับทฤษฎีก ารเรียนรูปรัชญาการศึกษาและสังคม
หรือไม ถ าผ านการตรวจสอบจึง นํามากําหนดเปน จุด มุง หมายจริงและกํา หนดองคประกอบ
หลักสูตร การเลือกและการจัดประสบการณการเรียน และองคประกอบการประเมินผล
เมื่อศึกษาในรายละเอียดแตละวิชาของกลุมวิชาเอกบังคับก็พบวาบัณฑิตสามารถนําความรู
ไปประยุกตใชในระดับมากทุกวิชา แสดงใหเห็น วาบัณฑิตมีความสามารถนําความรูที่ไดร่ําเรียน
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มาไปประยุกตใชในชีวิตได เชนเดียวกับกลุมวิชาเลือกอื่นที่พบทํานองเดียวกันวาบัณฑิตสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในระดับมากทุกกลุมวิชา สอดคลองกับ งานวิจัยของกิริยา กุลชนะรัต น
(2552) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการกลาววา
หลักสูตรมีความเหมาะสมในปจจัยลักษณะการเรียนการสอนที่สามารถนําไปปรับใชกับการทํางาน
/ ศึกษาตอ / ทําธุรกิจ
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ไดแก
5.3.1.1 การกํา หนดใหป ฏิบั ติต ามกรอบมาตรฐานวุฒิร ะดั บอุ ด มศึก ษา (Thai
Qualifications Framework for Higher Education) เปนกรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตยุคใหมใหมี
คุณภาพ โดยชี้แนะแนวทางในการปรับกระบวนทัศนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
คณาจารย การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเอื้อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
และเปดโอกาสใหสรางกลไกที่สงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังกลาว
กําหนดใหการผลิตและการพัฒนาบัณฑิตในทุกระดับคุณวุฒิและทุกสาขาตองมีมาตรฐานอยางนอย
5 ดาน ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิด ชอบ (5) ทัก ษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1.2 การใชกลไกประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อใชในการแกไข
ปญหาการขาดคุณภาพ ประสิทธิภาพของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของ 4 กลุมมหาวิทยาลัย
(กลุมวิทยาลัยชุมชน กลุมมหาวิทยาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมมหาวิทยาลัยวิจัย กลุม
มหาวิทยาลัย 4 ป) โดยสํานัก งานรับรองมาตรฐานประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาและผูใ ชบริก าร
อุดมศึกษา ดานหลักสูตรนั้น กลไกการประเมินโดยอาศัยความรวมมือของแตละกลุมมหาวิทยาลัย
และสมาคมวิชาชีพ ทั้งโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการประเมินซ้ําซอน และมีการวางระบบ
ฐานขอมูลการประเมิน รวมทั้งกระบวนการนําผลการประเมินมาใชประโยชน โดยในระยะยาวการ
ประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบประกันคุณภาพที่บัณฑิตและสาธารณะใหความเชื่อถือเปนฐาน
และเงื่อนไขในการจัด สรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุน จากภาคเอกชน รวมทั้งการ
โอนยายหนวยกิจ ทั้งนี้โดยการมีสวนรวมของหนวยงานผูทําการประเมินในจํานวนที่เหมาะสม มี
อิสระและไมหวังผลกําไร
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5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ไดแก
5.3.2.1 ควรมีการนํากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมาศึกษาแบบเจาะลึกให
มากขึ้น
5.3.2.2 ศาสตรความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน แตไมเคยเรียนมากอน ไดแก นิติ
ปรัชญา จริยธรรมในการใชก ฎหมาย ชองวางของกฎหมาย กฎหมายลิข สิทธิ์ พระราชบัญญัติ
ประกัน สังคม การใชกฎหมายบังคับใชกฎหมายใหความเปน ธรรมกับบุค คลทุก คน ทุก กลุม ที่
กําหนดไวใ นรัฐธรรมนูญ การวิเคราะหหลัก เศรษฐศาสตรทางดานการบริหาร พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายปกครอง กฎหมายทองเที่ยว กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคทั่วไป กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายอาญาภาคทั่วไปและภาคความผิด วิธีพิจารณาความแพง กฎหมายที่ดิน เกือบทุกรายวิชา
เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําไปใชในสวนงานที่ทําไดมากขึ้น
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