
ผลการประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

ชั้นปี ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้คณะปรับปรุง แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาคณะ 

สิ่งท่ีต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 

หมายเหตุ 

ชั้นปี 1 1. อยากให้คณะนิติศาสตร์มีอาคารเรียนที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ครบทุกด้าน เช่น การ
เรียนการสอน การท ากิจกรรม ห้องอ่าน
หนังสือที่ใหญ่กว่าห้องเดิม และห้องศาลจ าลอง
ที่จุคนได้มากกว่านี้ ห้องส าหรับติว 
นอกจากนั้น ควรมีสถานที่/บรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนของคณะ สถานที่
อ่านหนังสือเงียบๆ สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ใช้ในการสนับสนุน
การเรียนรู้ 

อยากให้เสนอมหาวิทยาลัยให้มี
อาคารส าหรับการเรียนการสอน
ส าหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ 
เนื่องจากนิสิตคณะนิติศาสตร์มี
จ านวนมาก แต่เวลาเรียนและจัด
กิจกรรมต้องไปใช้อาคารอ่ืน 

  

2. ในการสอนของอาจารย์ และเทคนิคการ
สอนของอาจารย์ 

อยากให้แบ่งกลุ่มสอนเพ่ือความ
เข้าถึงของนิสิต และอยากให้
อาจารย์บางท่านน าเทคนิคการ
สอน ยกตัวอย่างในปัจจุบันมา
ประกอบ ในการสอบอยากให้
เพ่ิมเวลาในการสอบกลางภาค 
และหลังจากอาจารย์
ตรวจข้อสอบแล้วอยากให้เฉลย 
และน าตัวอย่างกระดาษค าตอบ
มาแนะน าว่าตรงไหนตรงประเด็น 
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ไม่ตรงประเด็นเพ่ือความเข้าใจ
และการพัฒนาของผู้เรียน 
 
 

3. ในการจัดติวของคณะอยากให้มีก าหนดเวลา
ที่แน่นอน 

อยากให้คณะท าตารางติวที่
ชัดเจน 

  

    

    
ชั้นปี 2 1. ต้องการให้อาจารย์สอนให้ตรงกับตาราง 

เพราะมีการสอนชดเชยบ่อยมาก ท าให้บางครั้ง
ชนกับภารกิจที่จะท า บางครั้งอาจารย์นัดสอน
ช่วงเย็น และวันหยุดชนกับงานพิเศษที่ท า  
บางครั้งชนกับกิจกรรมนอกชั้นเรียน และการ
ออกข้อสอบกลางภาคกับปลายภาคเนื้อหาที่
สอนไม่สมดุลกับข้อสอบ 

อยากให้อาจารย์สอนตามตาราง
เป็นหลัก เพ่ือที่จะไม่กระทบ
อย่างอ่ืน และอยากให้ปรับปรุง
การออกข้อสอบทั้งกลางภาคและ
ปลายภาคให้สมดุลกัน 

  

 2. อยากให้มีการประชุมอาจารย์ให้น้อยลง
เพ่ือที่อาจารย์จะได้สอนตามปกติ เนื่องจากจะ
ท าให้ชนกับตารางเรียนซึ่งอาจจะท าให้นิสิต
กลุ่มนั้น ๆ เรียนไม่ทัน 

อยากให้สอนตามตารางปกติ 
เพราะบางครั้งนัดชดเชยในช่วง
ค่ า เรียนกับภาคสมทบ ท าให้ที่
นั่งเรียนไม่เพียงพอ 

  

3. อยากให้มีกิจกรรมเขียนตอบข้อสอบทุก 
ชั้นปี และเพ่ิมสถานที่อ่านหนังสือ ท่องมาตรา 
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ชั้นปี 3 1. ต้องการให้ปรับปรุงเวลาในการสอบกลาง

ภาคกับเนื้อหาที่สอน ขอบเขตเนื้อหากับ
จ านวนข้อสอบไม่สมดุลกัน  

อยากให้คณะพัฒนาปรับปรุง
เรื่องระบบการจัดการสอบให้
เวลามากข้ึน สมดุลกับเนื้อหาที่
สอน 

  

 2. การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคเรียนให้กับกลุ่มนิสิตที่มี
ปัญหาด้านการเรียน 

   

3. ปรับปรุงระบบสื่อการสอน ติดจอ TV มาก
ขึ้น และระบบอินเตอร์เน็ต   

   

4. ปรับปรุงพัฒนาให้ทางคณะมีตึกท่ีอ านวย
ความสะดวกให้นิสิตที่ดีกว่านี้ 

   

5. อยากให้มีการติววิชาต่างๆ ที่เรียนในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์หรือเวลาว่าง 

   

 6. ควรมีห้องสมุดคณะที่เพียงพอต่อจ านวน
นิสิต 

   

7. อยากให้มีร้านหนังสือเฉพาะของคณะ
นิติศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัย 

   

8. อยากให้มีสถานที่การเรียนการสอนของ
คณะนิติศาสตร์ และสถานที่ท ากิจกรรมส าหรับ
คณะนิติศาสตร์ 
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9. ควรลดอัตราการรับเข้าของนิสิตคณะ
นิติศาสตร์ เนื่องจากมีการรับเข้ามาจนเกินไป 
แต่ค่อนข้างไร้คุณภาพ ท าให้คณะมีเกณฑ์ต่ า
ตามไปด้วย 

   

10. อยากให้มี กิจกรรมวิชาการ เช่น การเสนา 
การสัมมนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ด้านกฎหมาย 

   

11. อยากให้ช่วงปี 4 ก่อนส าเร็จการศึกษามี
การเตรียมความพร้อม ทั้งผู้ที่สนใจเนติบัณฑิต 
และปริญญาโท 

   

    
    

    
    

    

    
    

    

    
ชั้นปี 4 1. ห้องสมุดคณะเล็กเกินไป และหนังสือที่

ห้องสมุดน้อยและเก่าเกินไป 
   

2. การประชาสัมพันธ์ของคณะยังไม่ทั่วถึง    
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3. อยากให้มีตึกคณะ ตึกกิจกรรมส าหรับคณะ
นิติศาสตร์ 

   

4. อยากให้เพ่ิมรายวิชาที่จ าเป็นในโลกปัจจุบัน
เช่น พรบ.ยาเสพติด, พรบ.จราจร  
และอยากให้มีการแนะแนวการท างาน  

   

5. อยากให้มีการเปิดติวให้ส าหรับทุกๆรายวิชา 
มีการติวอย่างสม่ าเสมอจนก่อนสอบ จัด
แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ ค าพิพากษาฎีกาที่
ออกข้อสอบ เพ่ือใช้ในการออกข้อสอบ 

   

 6. อยากห้องสมุดของคณะสามารถยืมคืน
หนังสือได้ และอยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ 
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อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี ชั้นปี 1 1. อยากให้คณะนิติศาสตร์มีอาคารเรียนเป็นขิง
ตัวเองและมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
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นิสิต มีที่ส าหรับอ่านหนังสือให้มากข้ึนใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกเหนือจากนั้นแล้ว
ห้องเรียนรวมมีความแน่นหนาไป และระบบ
ไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ตมีปัญหาบ่อย 

2. ในรายวิชากฎหมายไม่อยากให้มีผู้บรรยาย
เกิน 2 ท่าน  

   

 ชั้นปี 2  1. อยากให้มีกิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์พาไป
ออกค่ายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

   

  2. อยากให้อาจารย์สอนให้ตรงตามตารางเรียน 
ไม่นัดสอนชดเชยบ่อยจนเกินไป 

   

  3. โครงการติวควรจัดให้อาจารย์แต่ละวิชา
บรรยายโดยงดการเก็บเงิน เพราะนิสิตบางคน
มีความพร้อมด้านการเงินไม่เหมือนกัน จึงไม่
อยากให้เก็บเงินค่าลงทะเบียน เพราะนิสิตจ่าย
ค่าเทอมอยู่แล้ว 

ควรมีอาจารย์พิเศษแต่ละ
รายวิชามาช่วยบรรยาย วิธีการ
คิดวิเคราะห์ วิธีการวินิจฉัยการ
เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย และ
อยากให้มีการสอบกลางภาค 2 
ข้อ  

  

  4. ในแต่ละรายวิชา อยากให้มีการแนะน า
เพ่ิมเติม เช่น เนื้อหาในภาพรวมของวิชา และ
ข้อสอบที่น่าสนใจ 

   

  5. อยากให้คณะมีมาตรการกับนิสิตที่เข้าเรียน
สาย ให้มาเรียนให้ตรงเวลา เพราะกระทบกับ

อยากให้คณะมีการสแกนนิ้วเช็ค
ชื่อเป็นเวลาที่แน่นอน เพ่ือ
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นิสิตที่ก าลังนั่งเรียนอยู่ กระตุ้นการเข้าเรียนของนิสิต 
 
 

 6. อยากให้ทางคณะปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอน เนื่องจากมีจ านวนนิสิตจ านวน
มาก ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
วุ่นวาย 

อยากให้มีการแบ่งกลุ่มเรียนใน
รายวิชาเอกท่ีมีนิสิตลงทะเบียน
เรียนจ านวนมาก 

 
 

 
 

 ชั้นปี 3  1. ไม่อยากให้คณะจัดการสอบกลางภาคเพราะ
ช่วงก่อนสอบกลางภาคยังสอนเนื้อหาได้ไม่
เยอะ หลังจากสอบกลางภาคเสร็จอาจารย์จะ
สอนเนื้อหาจ านวนมาก ซึ่งไม่สมดุลกัน อยาก
ให้มีการสอบปลายภาคอย่างเดียวเหมือนเดิม 

อยากให้ปรับเวลาในการสอน
กลางภาคหรือยกเลิกการสอบ
กลางภาค 

  

  2. อยากให้มีการปรับปรุงห้องเรียน หรือ
แบ่งกลุ่มให้นิสิตเรียน เพ่ือความทั่วถึง หรือ
ติดตั้งจอทวีให้มากขึ้น 

   

  3. อยากให้มีการสอนตามตารางเรียน ไม่นัด
สอนชดเชย เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็นจริงๆ 

   

  4. อยากให้มีหนังสือในห้องสมุดของคณะ
เพ่ิมข้ึน และหลากหลายผู้แต่งในแต่ละวิชา 

   

  5. อยากให้ปรับเวลาการสอบกลางภาคจาก 
40 นาที เป็น 1 ชั่วโมง และอยากให้มีการติว
สรุปก่อนสอบ 

   

  6. อยากให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่    
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ปรึกษากับนิสิต เพื่อเป็นการให้ค าแนะน าและ
วางแผนการเรียน และการวางเป้าหมาย
หลังจากจบการศึกษา 

  7. อยากให้อาจารย์แต่ละรายวิชาบอกขอบเขต
การสอนตั้งแต่เริ่มสอนในรายวิชาที่สอน 
เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า 
รวมถึงบอกขอบเขตข้อสอบกลางภาคล่วงหน้า
ให้กับนิสิต 

   

 


