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จากการเข้ าร่วมการประชุมและการแลกเปลีย่ นความรู้ด้านการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิธีการสอนโดยมุง่ เน้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ ซึง่ คณะทางานการจัดการความรู้ ด้ านการเรี ยนการสอน ได้ จดั ทาคูม่ ือแนวปฏิบตั ิที่ดีด้านการเรี ยนการสอน มีเนื ้อหา
สาระที่นามาใช้ ได้ กบั รูปแบบเนื ้อหา และวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ของคณะนิตศิ าสตร์ คือ รูปแบบและเทคนิคในการจัดการเรี ยน
การสอน อันประกอบไปด้ วย
1.

การศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (Self Study)

เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ผ้ สู อนมีหน้ าที่จดั สภาพหรื อสถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทสาคัญและมีสว่ นร่วมอย่าง
ตื่นตัว รวมถึงกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันแสวงหาความรู้ นาข้ อมูลมาแลกเปลีย่ นกัน และอธิปรายสรุปเป็ นความเข้ าใจ และกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมแสดงความคิดเห็น หาข้ อสรุป และรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น โดยผู้สอนอาจกาหนดหัวข้ อหรื อประเด็นที่
น่าสนใจให้ ให้ ผ้ เู รียนเป็ นกลุม่ หรือคนเดียวก็ได้ ไปศึกษาด้ วยตนเอง โดยผู้สอนทาหน้ าที่คอยดูแลและให้ ความช่วยเหลือ แนะนา
แหล่งความรู้ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น
2.

การเรี ยนรู้ด้วยประสบการณ์จริง (Experience Learning Lab)

เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะให้ เกิดความเชี่ยวชาญจากการลงมือปฏิบตั ิ ( Learning by
Doing) เป็ นสาคัญ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยประสบการณ์จริ ง สะท้ อนแนวคิดหรื อมุมมองที่หลากหลาย และในที่สดุ สามารถ

สรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิไปสูก่ รณีอื่น ๆ หรื อประเด็นอื่น ๆ ได้
3.

กรณีศกึ ษา (Case Study)

เป็ นการเรี ยนการสอนทีใช้ ปัญหาเป็ นเครื่ องมือกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสงสัยและต้ องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อ
ขจัดข้ อสงสัย โดยผู้สอนจัดสถานการณ์ หรื อนาให้ ผ้ เู รี ยนเผชิญกับปั ญหา และมีสว่ นร่วมกันคิดเพื่อหาทางแก้ ไข โดยผู้สอนอาจ
จัดให้ ผ้ เู รียนศึกษาปั ญหาที่สมมติขึ ้นจากความเป็ นจริง และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาพร้ อมเสนอวิธีเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
4.

การเรี ยนรู้จากการทางาน (Research Based Learning)

เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าหาองค์ความรู้ใหม่ให้ ได้ เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่เหมาะสาหรับผู้เรี ยนที่
มีความรับผิดชอบสูง โดยผู้สอนต้ องเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ ด้วยตนเอง หรื อรวมทังมี
้ การฝึ กและ
ปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรี ยนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ ทังควรจั
้
ดกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน เพือ่ ให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้ อย่างเต็มที่
5.

การศึกษาเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ( Experience Learning)

เป็ นการเรี ยนการสอนที่ใช้ โครงงานเป็ นหลัก โดยนักศึกษาใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของตัวเอง
เพื่อนาเสนอหัวข้ อและรายละเอียดการทางาน รวมถึงได้ ศกึ ษาจากประสบการณ์ของผู้อื่นด้ วย โดยผู้สอนมีหน้ าที่อธิบายวิธีการ
และรูปแบบการศึกษา แต่ในส่วนการเลือกหัวข้ อโครงงานนัน้ ควรให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้นาเสนอตามความสนใจของผู้เรียน หรื อตาม
สภาพปั ญหาที่ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้มาเอง และเมือ่ ได้ ศกึ ษาตามหัวข้ อแล้ ว ผู้สอนควรกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิงาน นาเสนอผลงาน
วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ ปัญหา และแก้ ไขปรับปรุงผลงาน

ซึง่ สาหรับคณะนิติศาสตร์ เป็ นการเรี ยนการสอนที่

