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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค  เพื่ อศึกษาความตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก 
และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก  จํานวน  8  
จังหวัด คือ  นครปฐม  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ 
จํานวนตัวอยาง  398 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 63.82 ตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ในสวนของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนเปดสอน กลุมตัวอยาง 
รอยละ 51.76  ตองการใหเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกต ิกลุมตัวอยาง รอยละ 20.60 ตองการใหเปด
สอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (วันเสาร-อาทิตย) และกลุมตัวอยาง รอยละ10.30  ตองการใหเปดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เย็นวันธรรมดา)  ปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกศึกษาตอหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 3 อันดับแรก มีดังนี้ 1) เปนสาขาที่ตรงกับ
ความตองการที่จะศึกษาตอ  2) ตองการประกอบอาชีพขาราชการตุลาการ/พนักงานอัยการ 3) ความงายในการหา
งาน   สําหรับความสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน มีผูใหความสนใจรอยละ 51.76 โดยที่ความสนใจอยูในระดับปานกลาง  ขณะที่หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตภาคพิเศษ (วันเสาร-อาทิตย) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เย็นวันธรรมดา) มีผูใหความสนใจ
รอยละ 20.60 และรอยละ 10.30 แตมคีวามสนใจระดับมากในทั้งสองหลักสูตรจากจํานวนผูที่ใหความสนใจ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในภูมิภาคตะวันตก คือ การเปดสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตภาคปกต ิ
 
คําสําคัญ :  ความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

                                                        
1 โครงการจัดต้ังสายวิชาสังคมศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 
 Department of Social Sciences, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 
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Abstract 
This study intended to investigate the interest of high school students located in 8 provinces in 

the western region to continue their studies in bachelor of laws Program at Kasetsart University, 
Kampaengsaen Campus and to provide curriculum guidance to Kasetsart University, Kampaengsaen 
Campus. The data were collected from a sample group of 398 students in Nakhon Pathom, 
Samutsakorn, Samutsongkram, Phetburi, Suphanburi, Kanchanaburi, Ratchaburi and Prajuabkirikhan 
and were then analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The findings of this study were as follows : Among the sample group of students, those being 
interested in pursuing their studies in bachelor of laws program for 63.82 %.  51.76 % of students 
needed Kasetsart University, Kampaengsaen Campus  to offer the regular curriculum of bachelor of 
laws program. For the executive curriculum of bachelor of laws program, 20.60 % of students needed 
the university to offer that program  on  Saturday and Sunday and  10.30 % of students needed it on 
Monday to Friday evening. The factors having impact on their desires to pursue their studies in bachelor 
of laws program at Kasetsart University, Kampaengsaen Campus  were : 1) the program meeting their 
desires  2) having their career advancement as a judge / attorney  3) being easier to get the job.  The 
regular curriculum gained most popularity at a moderate score. Both executive curriculums; Saturday-
and-Sunday-program as well as Monday-to-Friday-evening-program; gained less popularity but the 
attendances  toward those two executive programs were high scores. The results of this study can lead 
to curriculum policy guidance to Kasetsart University, Kampaengsaen Campus to offer the new 
program as the bachelor of laws in regular program since the program meets the requirement of the 
students in the western region. 
 
Keywords : The interest of high school student  to pursue the study in bachelor of laws program 
E-mail : Chotimak@hotmail.com 
 

คํานํา 
การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูอยูบนฐานคติที่วาการศึกษาและการเรียนรูเปนกลไกสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศ  โดยตองทําใหประชาชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สามารถเขาไปมีสวนรวมผลักดันและ
ขับเคลื่อนใหระบบเศรษฐกิจบนฐานความรูขยายตัวอยางยั่งยืน  การสรางการขยายตัวของทรัพยากรมนุษยทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพจะตองใหความรู พัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถแกทรัพยากรมนุษย แนวทาง
ดําเนินการประการหนึ่ง คือ การดําเนินการผานทางระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  การจัดการศึกษา
โดยสถาบันการศึกษา จะตองมีเนื้อหากวางขวางหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้น 
หลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมจะทําใหสมรรถนะของประชากรเพิ่มพูนมากขึ้น มีความพรอม มีศักยภาพที่จะทํางาน
ไดกวางขวางยิ่งขึ้น 
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การศึกษาถึงความตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในภูมิภาคตะวันตก จะเปนแนวทางที่สําคัญตอการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ใหมีความยืดหยุนกับความตองการของประชาชนในภูมิภาคตะวันตก โดยจะทําใหทรัพยากร
บุคคลของประเทศมีความรู มีทักษะที่จําเปน มีทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทํางาน
อยางครบถวน และพรอมที่จะใหความรวมมือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศรวมกันสืบตอไป 
  
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.ศึกษาความตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ภูมิภาคตะวันตก 

2.ใหขอเสนอแนะเชงินโยบายดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน ใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในภูมิภาคตะวันตก 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัย ครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
ที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงค ประกอบดวยคําถามแบบปลายปดและปลายเปด  การกําหนดคะแนนเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 3  ระดับ มีคะแนนเรียงลําดับ จากไมแนใจ นอย ปานกลาง และมาก  คือ 0, 1, 2, 
3 ตามลําดับ เกณฑการแปลผล มี 3 ระดับ คือ คะแนนเฉลี่ยระดับต่ํา คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง และคะแนน
เฉลี่ยระดับสูง  

ประชากรของการวิจัย ครั้งนี ้คือ นักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก  จํานวน  
8  จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ  
รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 81,355 คน  

การกําหนดขนาดตัวอยาง คําณวนจากสูตรของ yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น 
(e) เทากับ 5% บนความเชื่อมั่น 95% จะไดขนาดตัวอยางที่เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาค
ตะวันตกทั้งสิ้น 398 คน 

การเลือกตัวอยาง ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  โดยขั้นแรก ทําการกําหนดจํานวนโรงเรียนที่
จะไปเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้  25 โรงเรียน จากจํานวนโรงเรียนที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาค
ตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด ทั้งสิ้น  117 โรงเรียน  ขั้นที่สอง ทําการสุมชื่อโรงเรียนตามสัดสวนจํานวนโรงเรียนในจังหวัด
นั้นๆ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย จะไดชื่อโรงเรียนในแตละจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด รวม 25 โรงเรียน  ขั้นที่สาม 
คําณวนจํานวนตัวอยางของแตละจังหวัดจากสัดสวนของประชากรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาค
ตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด  จะไดจํานวนนักเรียนที่ใชเปนตัวอยางในแตละจังหวัดตามชื่อโรงเรียนที่ไดในขั้นที่สอง ทั้งนี้
เมื่อรวมแลวจะไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 398 คน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี ้ มีผลการศึกษา  ดังนี ้
1.ขอมูลทั่วไปของนักเรียน ไดแก เพศ  ระดับการศึกษา สาขาที่ศึกษา ที่ตั้งของโรงเรียนและแผนการใน

อนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที ่6  
พบวากลุมตัวอยาง สวนใหญเปนนักเรียนหญิง รอยละ 60.30  กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   รอยละ 

46.23   ศึกษาในสาขาวิทยคณิต รอยละ 68.09  เปนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัด
นครปฐม  รอยละ 23.12   แผนการในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที ่6  สวนใหญ ระบุวาศึกษา
ตอในระดับมหาวิทยาลัย รอยละ 90.70   

2.ความตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของนักเรียน   
พบวา นักเรียนสวนใหญ รอยละ 63.82 ตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
3.ทัศนคติตอการเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  

และปจจัยที่เลือกศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   
สําหรับทัศนคติตอการเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน  พบวาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติเปนหลักสูตรที่นักเรียนสวนใหญ รอยละ 51.76 ตองการให
มหาวิทยาลัยเปดสอน ขณะที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (วันเสาร-อาทิตย) และหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ภาคพิเศษ (เย็นวันธรรมดา) นักเรียน รอยละ 20.60 และรอยละ 10.30 ตองการใหมหาวิทยาลัยเปดสอน    

ในสวนปจจัยที่ทําใหนักเรียนเลือกศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน อันดับแรก คือ เปนสาขาที่ตรงกับความตองการที่จะศึกษาตอ (คาเฉลี่ย 2.77 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .53) ขณะที่ปจจัยรองลงมา คือ ตองการประกอบอาชีพขาราชการตุลาการ / พนักงานอัยการ (คาเฉลี่ย 
2.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53) สําหรับปจจัย คือ ความงายในการหางาน เปนปจจัยทายสุดที่ทําใหนักเรียน
เลือกศึกษาตอ (คาเฉลี่ย 1.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .96)  

 4.ความสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ(เย็นวันธรรมดา) และภาค
พิเศษ(วันเสาร-อาทิตย) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   

สําหรับความสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  นักเรียนสวนใหญ รอยละ 51.76 สนใจเขาศึกษาดวยคาเฉลี่ยความสนใจระดับปานกลาง  
(คาเฉลี่ย 2.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .76) 

ในสวนความสนใจเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  แมนักเรียนแสดงความสนใจเขาศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (วันเสาร-
อาทิตย) เพียงรอยละ 20.60 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (เย็นวันธรรมดา) เพียงรอยละ 10.30 แตมี
คาเฉลี่ยความสนใจระดับมาก สําหรับทั้งสองหลักสูตรจากจํานวนผูที่ใหความสนใจ  (คาเฉลี่ย 2.38 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .54 และคาเฉลี่ย 2.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .57) 

5.การเปดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษา  
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พบวานักเรียนไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาจากสื่อบุคคลสูงสุด คือ ครูแนะแนว รอยละ 71.61 
รองลงมา คือ สื่ออินเตอรเน็ท และสื่อบุคคล คือ รุนพี่ ที่นักเรียนไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาใกลเคียงกัน รอย
ละ 40.70 และรอยละ 40.45  ขณะที่สื่อบุคคล คือ เพื่อนเปนอีกชองทางหนึ่งที่นักเรียนไดรับขาวสารทางการศึกษา 
รอยละ 28.64 
 
ขอวิจารณ 

การศึกษาครั้งนี ้ มีขอวิจารณ ดังนี ้
1.ความตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาค

ตะวันตก มีถึงรอยละ 63.82  โดยเมื่อพิจารณาขอมูลสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตที่เนติบัณฑิตยสภารับรอง ในกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมรวมมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตางๆ  กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐมีจํานวนทั้งสิ้น 15 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา(ภาคบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะเห็นไดวามหาวิทยาลัยเหลานี้เปนมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่ตั้งในเขตภาคกลางเปนสวนใหญ ถึง 6 แหง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 แหง ภาคเหนือ 2  แหง และภาคใต  2 
แหง ขณะที่ยังไมมีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมรวมมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ  ที่ตั้งในภูมิภาค
ตะวันตกที่เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เนติบัณฑิตยสภารับรอง 

2.ความตองการของนักเรียนที่จะใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนเปดสอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ถึงรอยละ 51.76  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (วันเสาร-อาทิตย) รอยละ 20.60 
และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (เย็นวันธรรมดา) รอยละ 10.30 แสดงใหเห็นถึงความเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วายังไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนใน
ภูมิภาคตะวันตก  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

1.ความตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาค
ตะวันตก  กลุมนักเรียนรอยละ 63.82 ตองการศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   

2.ความตองการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก ที่จะใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสนเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  กลุมนัก เรียนระบุความตองการที่ จะให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติ รอยละ 51.76   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (วันเสาร-อาทิตย) รอยละ 20.60 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 
(เย็นวันธรรมดา) รอยละ 10.30   
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3.ปจจัยที่ทําใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก เลือกศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 3 อันดับแรก คือ เปนสาขาที่ตรงกับความตองการที่
จะศึกษาตอ  ตองการประกอบอาชีพขาราชการตุลาการ/พนักงานอัยการ และความงายในการหางาน 

4.ความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก ที่จะเขาศึกษาตอหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติ มีผูใหความ
สนใจรอยละ 51.76 โดยที่ความสนใจอยูในระดับปานกลาง  ขณะที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (วันเสาร-
อาทิตย) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (เย็นวันธรรมดา) มีผูใหความสนใจเพียงรอยละ 20.60 และรอย
ละ 10.30 แตมคีวามสนใจระดับมากสําหรับทั้งสองหลักสูตรจากจํานวนผูที่ใหความสนใจ 

5.นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก ไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาจากสื่อบุคคล คือ 
ครแูนะแนว รอยละ 71.61 สื่ออินเตอรเน็ท รอยละ 40.70 สื่อบุคคล คือ รุนพี ่รอยละ 40.45 

 
ขอเสนอแนะ 
 1.ผลการศึกษาพบวาการเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนเปนที่ตองการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก อีกทั้งยังไมมีมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ไมรวมมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ ที่เปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ไดรับการรับรอง
โดยเนติบัณฑิตยสภาในเขตภูมิภาคตะวันตก โดยขอมูลดังกลาวสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาเปด
สอนหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 2.การเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนให
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน สามารถพิจารณาการเปดสอนในสองหลักสูตรที่เปนความตองการสูงสุด 
กลาวคือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคปกต ิ  โดยมหาวิทยาลัยอาจเริ่มตนดวยการเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิตภาคปกติกอน และหลังจากนั้นจึงเปดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (วันเสาร-อาทิตย) ที่เปน
ความตองการรองลงมา  
  3.ผลการศึกษาพบวาแหลงขอมูลขาวสารทางการศึกษาที่สําคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ครู
แนะแนว ดังนั้น การจัดประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารการเปดสอนหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะตองใหความสําคัญและดําเนินการเผยแพรขอมูลไปยังครแูนะแนวดวย 

 
เอกสารอางอิง 

กานดา นาคะเวช. การศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบันราชภัฏพระ
นคร. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการฝกหัดคร ูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2548.  

กาญจนา คุณารักษ. หลักสูตรและการพฒันา. นครปฐม :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.  
ดรุณ ี ณ ลําปาง และ รัตนา  ณ ลําพูน.  รายงานการวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการของสังคมภาคเหนือตอการ

เปดหลักสูตรบรรณารักษศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม : ม.ป.พ., 2532. 
ธํารง บัวศร.ี  ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและการพัฒนา.  พิมพครั้งที ่2, กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา, 

2542. 
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ปรีชา  น้ําแกว. การศึกษาความเปนไปไดในการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2539. 

ปทีป เมธาคุณวุฒ.ิ หลักสูตรอุดมศึกษา : การประเมินและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532. 

ประยงค เนาวบุตร. การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน. นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.  
ประสิทธิ์  สุขสุมิตร.  การศึกษาแนวโนมและความตองการศึกษาตอในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ, 2549. 
วิชัย วงศใหญ. การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพชวนพิมพ, 2543. 
วิทยากร เชียงกูล. รายงานภาวะการศึกษาไทย ป 2549/2550 การแกปญหาและปฏิรูปการศึกษาอยางเปนองครวม. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550. 
สุณ ีภูสีมวง และคณะ. การศึกษาความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีระบบการผลิต (ตอเนื่อง 2 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.  
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