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แนวทางการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาสูก่ารผลิตผลงานทางวิชาการ 

1) แนวทางการสอนและเทคนคิการสอนเพื่อพัฒนาผลงานทางนิติศาสตร์ 

แนวทางการสอนและเทคนิคการสอนทางด้านนิติศาสตร์ ควรใช้วิธีการบรรยาย คือการเสนอเนื้อหา  

ข้อมูลของอาจารย์ในช้ันเรียนด้วยการพูด จุดมุ ่งหมาย สําคัญเพ่ือที่จะเสนอข้อมูลได้เป็นจํานวนมาก ใน

ระยะเวลาอันสั้น  

 

วิธีการบรรยาย อาจารย์บรรยายเน้ือหา นักศึกษาฟังพร้อมทั้งจดเน้ือหาสําคัญ ปกติการบรรยาย 

บางครั้งเรียนจะถูกนําเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง  ซึ่งผู้บรรยายจะนําสื่อการสอนอ่ืน ๆ มาช่วย และนักศึกษามีส่วนร่วม

ในการบรรยาย 

การบรรยายน้ันควรคํานึงถึงพ้ืนฐานสําคัญ 3 ประการ คือ  

(1) คํานําของการบรรยาย ควรเป็นที่สนใจของนักศึกษา  

(2) เน้ือหาต้องรวบรวมจัดลําดับไว้เป็นอย่างดี และ  

(3) การสรุป ต้องเช่ือมโยงจุดที่สําคัญทั้งหมด  

หลังจากการบรรยายแล้ว ผู้บรรยาย (ผู้สอน) ควรประเมินทั้งด้านการเปล่ียนแปลงหรือ การ 

ตอบสนองของนักศึกษา ด้านเน้ือหา ด้านวิธีการบรรยายและด้านอ่ืนๆ ทีผู่้บรรยายต้ัง จุดมุ่งหมายไว้ว่าเป็นไป

ตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ ข้อแนะนํา โดยบรรยายเน้นการอธิบายจากตัวบทกฎหมาย ที่นักศกึษาสามารถทีจ่ะเข้าใจได้

ง่าย โดยมีการยกตัวอย่างจากข้อเท็จจริง หรือข่าวสาร ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้

ศาสตร์ทางด้านกฎหมาย 

ข้อดีของการบรรยาย  

1. เป็นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อต้องการที่จะให้เน้ือหาจํานวนมากแก่นักศึกษาในระยะเวลา จํากัดหรือ

ใช้เวลาน้อย  

2. อาจารย์ควบคุมเน้ือหาได้ถูกต้อง  

3. การบรรยายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อเน้ือหาเรื่องราวใหม่ ๆ ซึ่งเน้ือหาน้ันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย

หรือข้อมูลน้ันยากที่นักศึกษาจะหา  

4. เหมาะสมมากสําหรับสอนกลุ่มใหญ่อย่าง เช่นคณะนิติศาสตร์ 

5. สามารถที่จะใช้กับเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ เช่นการอภิปราย  

6. สามารถที่จะกระตุ้นนักศึกษาได้ 
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อย่างไรก็ตาม นอกจากการบรรยายเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการให้นักศึกษาทําความ

เข้าใจได้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแก่นักศึกษา จึงควรมีการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือมาปรับใช้ในการ

เรียนการสอน เช่น สื่อประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา ไว้ใช้ประกอบ

การศึกษาเพ่ิมเติมด้วย 

 

2) การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อมาปรบัใช้กับการเรียนการสอน 

การเลือกผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพน้ันเป็นสิ่งสําคัญย่ิง  โดยในการเลือกผลิตผลงานทางวิชาการ ผู้สอนจะต้องต้ังวัตถุประสงค์

เชิงพฤติกรรมในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน  เพ่ือใช้วัตถุประสงค์น้ันเป็นตัวช้ีนําในการเลือกผลิตผลงานทาง

วิชาการที่เหมาะสม  นอกจากน้ียังมีหลักการอ่ืนๆ  เพ่ือประกอบการพิจารณา  คือ 

1. ผลงานทางวิชาการน้ันต้องมีความสัมพันธ์กับเน้ือหาในบทเรียนและตรงกับจุดมุ่งหมายที่

จะสอน 

2. จัดทําผลงานทางวิชาการที่มีเน้ือหาถูกต้อง  ทันสมัย  น่าสนใจ  และเป็นผลงานทาง

วิชาการที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเน้ือหาวิชาน้ันๆ 

ได้ดีเป็นลําดับขั้นตอน 

3. เหมาะสมกับช้ันปี  ความรู้  และประสบการณ์ของผู้เรียน 

4. ควรสะดวกในการใช้  มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 

5. ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตทีดี่  มีความชัดเจนและเป็นจรงิ 

ในการเรียนการสอนน้ัน  วัตถุประสงค์ของการเรียนนับเป็นสิ่งสําคัญย่ิงทีผู่้สอนจะต้องกําหนดไว้เพ่ือเป็น

หลักว่า  จะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รบัประสบการณ์ด้านใดบ้างจากบทเรียนน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือที่จะสามารถ

เลือกผลงานทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมกับวิธีการสอนแต่ละอย่างด้วย  

ประเภทของผลงานทางวิชาการ เพื่อมาปรับใช้ในการเรยีนการสอน สรุปได้ว่า 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือก่ึงวิชาการที่ได้เรียบเรียงอย่างมีระบบเข้าปกเย็บเล่ม

เรียบร้อย มีสารบัญ แบ่งหมวดหมู่ของเน้ือหาอย่างชัดเจน (ตีพิมพ์) ใช้อักษรตัวพิมพ์และมีการเผยแพร่ เน้ือหา

จะต้องมีความละเอียดสมบูรณ์และลึกซึ้งมาก แต่ไม่จําเป็นต้องครอบคลุมรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 

- ตํารา (งานแต่ง งานเรียบเรียง) หมายถึง เอกสารท่ีใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะที่เรียบเรียง

อย่างมีระบบ เช่น ประกอบด้วยคํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง สรุปและการอ้างอิง ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัย โดย

จะต้องมีเน้ือหาสาระอย่างละเอียด ครอบคลุมวิชาหรือส่วนของวิชาที่ตนเช่ียวชาญ/ชํานาญการ โดยมี
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วัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนตามหลักสตูรที่ใช้ในสถานศึกษาและต้องจัดทําเป็นรูปเล่มอย่าง

เรียบร้อย 

- เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึง ตาม

หลักสูตรทีใ่ช้ในสถานศึกษา มีหัวข้อและเนือ้หาครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาและครอบคลุมด้านๆ เช่น ความมุ่งหมาย เน้ือหา กิจการและวิธีสอน อุปกรณ์ที่

ใช้ และวิธีประเมินผล เป็นต้น 

- เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยาย หนังสือเรียนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหน่ึง ที่มี

เน้ือหาสาระสมบูรณ์ครบถ้วนเต็มตามหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาน้ัน ลักษณะเป็นคําบรรยายของ

อาจารย์ผู้สอนได้ นอกจาเน้ือหาสาระแล้วอาจประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ ความคิดรวบยอด กิจกรรม

ท้ายบท รวมทัง้การวัดผลและประเมินผลด้วย 

  สําหรับการเริ่มต้นในการผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือมาปรับใช้ในการเรียนการสอนน้ัน จึงควร

เริ่มต้นจากเอกสารประกอบการสอน เพราะเป็นเอกสารที่ใช้เพ่ือประกอบการสอนที่ครอบคลุมเก่ียวกับ

เน้ือหาวิชาที่สอน ไม่ซับซ้อนเหมือนเอกสารคําสอน หรือหนังสือ หรือตํารา ที่ต้องใช้ระยะเวลาและประสบการณ์

ในการรวบรวม และเรียบเรียงมากกว่า  

ทั้งน้ีเอกสารประกอบการสอนสามารถพัฒนาได้จากสื่อประกอบการสอน (Power Point) ของ

อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาน้ันๆ 

3) ประโยชนข์องการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อมาปรบัใช้กับการเรียนการสอน 

ประโยชน์และคุณค่าของเอกสารประกอบการสอน  สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 

ดังต่อไปน้ี 

ประโยชน์และคุณค่าต่ออาจารย์ 

เอกสารประกอบการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของอาจารย์ได้ดีมากซึ่งเราจะเห็นว่าอาจารย์น้ัน

สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้มากทีเดียว แถมยังช่วยให้อาจารย์มีความรู้มากขึ้นในการ

จัดหาแหล่งวิทยาการที่เป็นเน้ือหาเหมาะสมแก่การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายในการสอน ช่วยอาจารย์ในด้านการคุม

พฤติกรรมการเรียนรู้และสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้มากทีเดียว เอกสารประกอบการสอนจะ

ช่วยส่งเสริมใหนั้กศึกษาได้ทํากิจกรรมหลายๆ รูปแบบ เช่น  การใช้ศูนย์การเรียน การเรียนการสอนแบบสัมมนา  

เป็นต้น ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนได้สอนตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน และยังช่วยในการขยายเน้ือหาที่เรียน

ทําให้การสอนง่ายขึ้นและยังจะช่วยประหยัดเวลาในการสอนนักเรียนจะได้มีเวลาในการทํากิจกรรมการเรียนมาก

ขึ้น  จากข้อมลูเราจะได้เห็นถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนซึง่ทําให้เรามองเห็นถึงความสําคัญของ
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สื่อสารมีประโยชน์และมีความจําเป็นสามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมี

ข้อเสนอแนะอีกมากมายอย่างเช่น 

1. เป็นการช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจมากย่ิงขึ้น ทําใหผู้้สอนมีความสนุกสนานในการสอน

มากกว่าวิธีการท่ีเคยใช้การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว 

2. เอกสารประกอบการสอนจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในการเตรียมเนื้อหา เพราะบางคร้ังอาจให้

ผู้เรียนศึกษาจากเน้ือหาจากสื่อได้บ้าง 

3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนต่ืนตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อการสอน 

ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้น่าสนใจย่ิงขึ้น 

ประโยชน์และคุณค่าต่อตัวผู้เรียน 

1. เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเน้ือหาบทเรียน

ที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น  

2. เอกสารประกอบการสอนจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผูเ้รียน ทําให้เกิดความสนุกและไม่

รู้สึกเบ่ือหน่าย 

3. การใช้เอกสารประกอบการสอนจะทําใหผู้้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันใน

วิชาที่เรียน 

4. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอนมากย่ิงขึ้น ทําให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ 

5. ทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ผู้สอนที่นําเอกสารประกอบการสอนมาใช้ในการ

สอนและจากสิง่แวดล้อมรวมไปถึงทางสังคมและวัฒนธรรม 

6. การผลิตผลงานทางวิชาการในเอกสารประกอบการสอนทําให้นักศึกษาสามารคิดแยกแยะได้และมี

ความคิดรวบยอดเป็นอย่างเดียวกัน 

7. ทําให้นักศึกษามีความสนใจและต้องการเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เช่นการอ่าน ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ 

9. เป็นการสร้างแรงจูงใจ เร้าความสนใจใหนั้กศึกษาสนใจในการเรียนอีกครั้ง เป็นการนําสิ่งที่อยู่ไกลมา

ศึกษาได้ 

10. ช่วยให้ผู้เรยีนได้มีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 

11. ช่วยให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น เรียนรู้ได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ที่มี

ความหมายในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน เรียนรู้ได้มากขึ้นและเรียนรู้

ได้ในเวลาที่จํากัด 
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12. เป็นการนําสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาได้และช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วย 

13. ช่วยให้จดจําได้นาน เกิดความประทับใจและมั่นใจในการเรียนและการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

14. ช่วยให้ผู้เรยีนได้คิดและแก้ปัญหาเป็นและตัดสินใจได้ 

 


