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ความรู้ที่ได้จากบทเรียน 
 

การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ในรายวิชากฎหมายอาเซียนได้มีการใช้วิธีการศึกษาเชิงคลินิก ที่มีการให้นิสิตลงพื้นที่จริงเพ่ือไปเยี่ยม

เยียนประเทศเพ่ือนบ้าน โดยประเทศที่เลือกลงไปส ารวจในครั้งนี้ ได้แก่ ประเทศลาว เพื่อให้นิสิตได้ลงพื้นที่ไป
ส ารวจและเรียนรู้สภาพพ้ืนที่จริง และภาพรวมเบื้องต้นของประเทศลาว อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับ
นิสิตศึกษาถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นสถานที่ศึกษาดูงานที่แรก โดยสภาพแวดล้อมโดยรวมนั้น มหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาวจะมีสภาพความเป็นอยู่ อาคารสถานที่นั้นด้อยกว่าประเทศไทยอยู่มาก แต่เมื่อดูทางด้านวิชาการ
หลักสูตรการศึกษาและรายวิชาแล้ว จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน 
เนื่องจากมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ประเทศลาวเคยเป็นอาณา
นิคมอยู่  โดยมีการส่งครูจากต่างชาติมาสอนเลย ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องมีการเรียนภาษาอังกฤษทุกวันวันละ 
๑-๒ คาบ ซึ่งในมหาวิทยาลัยจะมีห้องพิเศษอยู่ ๒ ห้อง ที่นักศึกษาจะต้องเป็นนักศึกษาท่ีเก่งด้านภาษาอังกฤษ  
การที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ได้จะต้องผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงต่างประเทศ  โดยมหาวิทยาลัยให้
การรับรองว่านักศึกษาที่จบไปจะมีงานท าในหน่วยงานราชการแน่นอน เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เน้น
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จะเน้นประสิทธิภาพของคนเป็นส าคัญ ส าหรับการเรียนการสอนจะมีการใช้ทั้ง  
๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีการเน้นเป็น
พิเศษมากขึ้น มีการทดสอบเก็บคะแนนเป็นคะแนนดิบ ส่วนการตัดเกรดนั้น A จะตัดท่ี ๙๐ คะแนนขึ้นไป  

 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจะแยกเรียนเป็นสาขาวิชาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ท าให้นิสิตมี
ความรู้ความถนัดเฉพาะรายสาขาวิชานั้นๆ  เช่น หลักสูตรกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และจะมีอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะมาสอนในสาขาที่ตนเองถนัดตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ซึ่งนิสิตก็จะได้รับความรู้จากอาจารย์
อย่างเต็มที่ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่มีการเรียนแบบในภาพรวมก่อนในระดับปริญญาตรี และจะไปแยก
เป็นสาขาวิชาในระดับปริญญาโท ท าให้การเรียนของนิสิตในประเทศไทยจะรู้ในภาพรวมกว้างๆ แต่ไม่ลงใน
รายละเอียด อีกท้ังอาจารย์ที่มาสอนนั้นในบางรายวิชาอาจารย์ไมได้มีความถนัดในสาขานั้นๆ แต่ต้ องมาสอน 
ท าให้อาจารย์ต้องมีการเตรียมตัวมากเป็นพิเศษในรายวิชาที่ไม่ถนัด ก็จะส่งผลกระทบต่อรายวิชาที่ถนัดแทนที่
จะได้ทุ่มเทกับรายวิชานั้นๆ กลับต้องมาแบ่งเวลาในการค้นคว้ารายวิชาใหม่ที่ไม่ถนัดมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
นิสิตเหมือนกันเพราะนิสิตจะได้รับความรู้ไม่เต็มที่  

 ส าหรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศลาวนั้น เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีการเปิดเสรีภาพทางการ
สื่อสารโดยเปิดให้มีฟรีทีวี นอกจากนี้ยังประเทศลาวยังเป็นประเทศที่อยู่กึ่งกลางของประเทศอาเซียน สามารถ
เชื่อมโยงไปยังประเทศ ๓G เช่น จีน อินเดีย ได้อย่างรวดเร็ว  



จากการไปศึกษาดูงานในประเทศลาว ท าให้นิสิตเกิดความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาทางด้านภาษาให้ 
มากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาภาษาลาว ถือเป็นภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง และรูปแบบการใช้ภาษา
และส าเนียงก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคนลาวสามารถพูดภาษาไทยได้ แต่คน
ไทยไม่สามารถพูดภาษาลาวได้เลย อีกท้ังหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศของลาวนั้น คนไทยไม่
สามารถอ่านภาษาลาวได้ ดังนั้นคนไทยจึงควรมีการศึกษาเก่ียวกับภาษาลาวให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้สะดวกมากข้ึน และควรจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อรองรับสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส าหรับเรื่องสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความสะอาด มีการจัดระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ดี 
ทางด้านระบบการเมืองมีรัฐบาลเดียว ท าให้การเมืองนิ่งไม่มีความขัดแย้งกัน ท าให้การบริหารจัดการบ้านเมือง
เป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งต่างกับรัฐบาลของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในระบบการบริหารจัดการ ดังนั้นรัฐบาลของประเทศไทยควรมีการปรับ
นโยบายการบริหารให้นิ่งมากข้ึนกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารประเทศด้วย 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจะมีห้องสมุดประจ าคณะนิติศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในห้องสมุดจะมีหนังสือเก่ียวกับกฎหมายหลากหลายประเภท มีทั้งกฎหมายของประเทศลาว
เอง และมีกฎหมายไทยอีกด้วย ซึ่งนิสิตสามารถไปนั่งอ่านหนังสือค้นคว้าได้อย่างอิสระ ท าให้เกิดทักษะทาง
วิชาการ ดังนั้นนิสิตที่ไปศึกษาดูงานอยากให้มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดประจ าคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตสามารถ
เข้าไปศึกษาค้นคว้าหนังสือได้อย่างเต็มที่ เพราะนิติศาสตร์ไม่เหมือนกับการเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ที่มีการ
ทดลอง มีการใช้เครื่องมือต่างๆ แต่รายวิชากฎหมายนั้นจ าเป็นต้องใช้หนังสือเป็นเครื่องมือในการศึกษาหา
ความรู้  

นอกจากนี้ยังมีการพานิสิตไปพบกับท่านเอกอราชทูตไทย ประจ าประเทศลาว และได้มีการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับคนไทยที่มีต่อคนลาว โดยจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยจะสอนลูกหลานให้รู้
ว่าประเทศเขมรเคยเข้าไปท าร้ายประเทศไทย แต่ทางกลับกันไม่ได้สอนเลยว่าประเทศไทยเองได้เคยไปท าร้าย
ประเทศอ่ืนหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นการสร้างความเกลียดชัง ท าให้เกิดอคติกับประเทศต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศลาวซึง่เป็นเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งไม่ได้คิดแค้นในอดีตที่ผ่านมา ถือว่าแล้วก็แล้วไปไม่ได้เอามาคิดแค้นแต่
อย่างใด  

ส าหรับเอกลักษณ์ของประเทศลาวอีกอย่างที่สวยงาม คือ การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศลาว เช่น เสื้อนุ่งกับผ้าซิ่น แสดงให้เห็นว่าเป็นประเทศที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของตัวเองให้คงอยู่ ดังนั้น
ทางคณะนิติศาสตร์ก็ควรมีการรณรงค์ให้นิสิตในคณะได้แต่งชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชาวใต้ เช่น  
ผ้าบาติก ผ้าเกาะยอ เป็นต้น โดยอาจจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ใส่ผ้าพ้ืนเมือง เพื่อแสดงความเป็น
ตัวตนของท้องถิ่นตนเอง  

ในเรื่องหลักสูตรในประเทศไทยนั้น จะเห็นว่าด้อยเรื่องภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามส าหรับ
การศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณนั้นในรายวิชาที่มิใช่เป็นวิชากฎหมายอาเซียน กฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายแล้ว ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้มีการสอดแทรกศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะไว้ด้วย เช่น รายวิชาภาษี รายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล/
เมือง เป็นต้น ดังนั้นในการเรียนการสอนที่ดีนั้น อาจารย์ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษให้นิสิตได้
ฝึกการท่องจ า  อีกท้ังยังเป็นประสบการณ์ และเป็นประโยชน์แก่นิสิตเพื่อน าเข้าสู่อาเซียนอีกด้วย  

ข้อเสนอแนะในการฝึกฝนให้นิสิตได้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยอาจจะจัดให้
มีชั่วโมงส าหรับให้นิสิตได้เรียนรู้ภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือฝึกฝนให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์ และกล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน 



 
 
การเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบคลินิก คือ ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเรียนการ

สอน เช่น การศึกษาดูงาน/ฝึกงาน การแสดงละคร การโต้วาที เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอน
แบบที่นิสิตฟังค าบรรยายเพียงอย่างเดียว นิสิตมีความรู้สึกว่าการเรียนโดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนจะท าให้นิสิตเกิดความจ า และเห็นภาพในรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ ชัดเจนมากกว่าการบรรยาย
แต่เพียงอย่างเดียว เช่น รายวิชากฎหมายครอบครัว ซึ่งอาจารย์ได้ให้นิสิตได้มีการแสดงละครในบทบาทท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา, รายวิชานิติปรัชญา ได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ที่เป็นภาค soundtrack และภายหลังจาก
การดแูล้วจะให้มีการท างานวิจารณ์ตัวละครที่ดูเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายว่าเป็นอย่างไร และมีความคิดเห็น
อย่างไรบ้าง ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะดีกว่าการบรรยาย เพราะจะท าให้นิสิตเกิดความสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือน ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม แต่การเรียนการสอนแบบบรรยายนั้น นอกจากนิสิตจะได้ไม่ใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเองแล้ว ยังถือเป็นการเรียนที่น่าเบื่อหน่ายจนบางครั้งท าให้นิสิตไม่ตั้งใจฟังอาจารย์
ผู้สอนเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประมวลภาพกิจกรรมการการจัดการความรู้ 
ในการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยหรือบริการวิชาการโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคลินิค 

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ 

ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

  



 

 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 



 



 

 

หมายเหตุ อาจารย์เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์ และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชากฎหมายอาเซียน 

  เป็นผู้ให้ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม 

 ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐- 
 ๑๒.๐๐ น. 



 


