สรุปแนวปฏิบัติทดี่ ีจากการจัดการความรู้ ด้านเรียนการสอนและการวิจัยคณะนิติศาสตร์
*********************
จากการจัดการความรู ้ดา้ นการเรี ยนการสอนและการวิจยั ของคณาจารย์คณะนิ ติศาสตร์
ที่ประกอบไปด้วย 11 ตัวบ่งชี้ สรุ ปได้วา่ แนวปฎิบตั ิที่ดีที่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง มีดงั นี้
1.มีการถ่ายทอดความรู ้ที่ได้จากการอบรมหรื อเสวนา ที่เปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้หรื อเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2.เชิญผูม้ ีประสบการณ์มาร่ วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3.นาเอาความรู ้ที่ได้รับไปบูรณาการทั้งทางด้านการเรี ยนการสอน และการวิจยั
ซึ่ งแนวปฏิบตั ิที่ดีน้ ี สามารถนามาบูรณาการในภาพรวมโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน และนาองค์ความรู ้ที่ได้รับ
จากการวิจยั โดยเฉพาะการวิจยั ในชั้นเรี ยนมาบูรณาการกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอน
การนาผลการวิจยั มาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน หรื อการนาประสบการณ์ดา้ นการ
สอนไปพัฒนาต่อยอดเป็ นงานวิจยั เพื่อจะกลับมาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้กา้ วหน้าไปอีกขั้น
หนึ่ง สิ่ งเหล่านี้ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีที่คณะนิติศาสตร์ นาไปปรับใช้ในการจัดการความรู ้ของ
คณะ การนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิจริ งของคณะนิติศาสตร์ มีดงั นี้
นาคณาจารย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ ในการสอนและการวิจยั มาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน จากผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนที่ อ.ธรรมศักดิ์ เสนามิตรได้จดั ทาขึ้น ทาขึ้น ใน
หัวข้อ “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาในรายวิชา LAW304
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยมรดกสาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม” คณาจารย์คณะนิ ติศาสตร์ จึงได้มีการจัดการความรู ้ในงานวิจยั นี้ ร่ วมกับด้านการเรี ยน
การสอนและสรุ ปได้วา่ การเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถามปั ญหาข้อ
สงสัยในประเด็นที่อธิ บายไป ประกอบการร่ วมกันอภิปรายในเรื่ องดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง

การอภิปรายกลุ่ ม และการที่ ผูส้ อนได้แสดงออกต่อนักศึกษาไม่ว่าจะเป็ นกิ ริยาท่าทาง การ
สื่ อสาร อีกทั้งให้ความเอาใจใส่ จริ งจังต่อการเรี ยนการสอน ให้ความช่ วยเหลือเมื่อนักศึกษามี
ปั ญหาในการเรี ยน จะส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้และจดจาได้มากขึ้น โดยมีการทดลอง
นาไปใช้ผลปรากฎดังนี้
แนวปฏิบตั ิที่ดี ผลของการนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

มี ก ารเรี ย นการสอน ที่ ส ามารถ

สร้างการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา โดยการใช้วิธีการ เรี ยนการสอนแบบร่ วมมือ มีการอภิปราย
กลุ่ม และนาเสนอ ในรายวิชา LAW219 เอกเทศสัญญา 2 LAW203 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ว่าด้วยละเมิด โดยให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มจัดการนาเสนอในลักษณะของการเรี ยน
จากกรณี ศึกษาที่อาจเกิดขึ้นจริ งโดยการโต้เถียง วิเคราะห์ ทางแง่มุมกฎหมาย
-

ผลที่ได้รับ บรรยากาศในการเรี ยนการสอนมีความสนุ กสนาน มีความน่ าสนใจ

ระหว่างการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มก็จะได้เรี ยนรู ้วิเคราะห์ กรณี ศึกษาได้อย่าง
ละเอียดขึ้น รวมถึงได้มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกันภายในชั้นเรี ยน ทาให้นกั ศึกษาเข้าใจเนื้ อหาที่
สอนได้ง่ายขึ้นโดยไม่จาเป็ นต้องท่องจา
-

ข้ อสั งเกต การจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะนี้อาจมีความเหมาะสมสาหรับบาง

วิช าสาหรั บ นักศึ ก ษา ชั้น ปี สุ ด ท้ายที่ มีค วามรู ้ ทางข้อ กฎหมายพอสมควรที่ จ ะสามารถนามา
ประยุกต์วิเคราะห์ไ ด้ โดยหากนาไปใช้ในหลายๆวิชาอาจเกิดปั ญหาที่ไม่สามารถครอบคลุ ม
เนื้อหาวิชาได้ครบถ้วน ดังนั้นจึงให้ขอ้ พิจารณาถึงการนาเทคนิคการเรี ยนการสอนต่างไปใช้น้ นั
ต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะวิชา และชั้นปี ของนักศึกษาที่สอนด้วย
-

นอกจากนี้ มี ก ารน าเทคนิ ค การเรี ยนการสอนแบบ Problem-based

Learning (PBL) และ Case Study (กรณี ศึกษา)มาใช้ในรายวิชา Law303 วิชากฎหมายครอบครัว
โดย ตั้งปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว ซึ่งมักเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เช่น เหตุการณ์จากข่าว
หรื อเหตุการณ์ในละคร และให้นกั ศึกษารวมกลุ่ม ระดมสมองหาคาตอบ ถกเถียงกันด้วยเหตุและ

ผล หาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และนาเสนอ เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจพร้อมทั้งรู ้จกั วิธีแก้ปัญหาที่
ถูกต้องเหมาะสม และรู ้จกั วิธีการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และยังให้มีการแสดงบทบาทสมมุติ
อีกด้วย
ผลที่ได้คือนักศึกษาส่ วนใหญ่กระตือรื อร้นในการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ
ทั้งจากห้องสมุดและจากอินเตอร์เน็ตและสามารถบูรณาการความรู ้ได้มาใช้กบั กรณี ศึกษา ทาให้
รู ้จกั แบ่งหน้าที่กนั ทา รู ้จดั การวางแผนการประชุ มปรึ กษาหารื อ การแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล
รู ้จกั การหาข้อสรุ ปเมื่อมีความขัดแย้งเพื่อทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ

