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บทน ำ 

 โดยที่คณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยพำยัพ ได้จัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษำมีควำมรู้ทำง
วิชำกำรด้ำนกฎหมำย  ซึ่งมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (Bachelor of 
law program) (LL.B.)  และหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต (Master of Laws Program) (LL.M)   

ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกฎหมำยต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอน  เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยที่ประสิทธิภำพ คุณภำพและเกิดประโยชน์ และยังให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้
กระบวนกำรวิจัยในวิชำต่ำงด้ำนกฎหมำย ที่ไม่ใช่วิชำที่สอนกำรวิจัย  ย่อมมีส่วนเสริมให้ผู้เรียน สำมำรถพัฒนำ
ควำมคิด ใช้ควำมคิดเชิงเหตุผล วิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์ เกิดกำรเรียนรู้ ถึงปัญหำกฎหมำยที่กระทบต่อสิทธิ
หรือเป็นอุปสรรคต่อหน้ำที่ของประชำชนบำงมิติทำงสังคม  เพ่ือเป็นกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำร
สอน 

ในกำรนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำประสงค์ท่ี 2.1 ระบบบริหำรจัดกำร
มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนำ
ระบบและกลไกบริหำรงำนบุคคลเพ่ือบริหำรอัตรำก ำลังคน กำรจัดกำร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ
ของบุคลำกรและผู้น ำทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  คณะนิติศำสตร์ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็นเครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล และควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึกในรูปแบบของ
เอกสำร เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ และพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  โดยเฉพำะในปี
กำรศึกษำ 2559 นี้ คณะนิติศำสตร์ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำนจัดกำรควำมรู้ 
ได้ให้ควำมรู้ด้ำนวิธีกำรด ำเนินงำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ตำมหัวข้อควำมรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น 
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แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ 
คณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยพำยัพ ได้ระบุหัวข้อองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและกำรเรียนกำรสอน : แนว 

ปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน  โดยมำจำกคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ ำปี 2559 ได้ร่วมกันประชุมกับคณำจำรย์คณะนิติศำสตร์ทั้งหมด  เพ่ือร่วมกันเลือกองค์ควำมรู้จำก
อำจำรย์ที่ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน  เนื่องจำกคณะนิติศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพำยัพ มีควำมเห็นว่ำองค์ควำมรู้นี้มีควำมส ำคัญมำก เพรำะเห็นว่ำกำรจะพัฒนำผลงำนวิจัยที่มี
ประสิทธิภำพ คุณภำพและเกิดประโยชน์ได้นั้น นอกจำกกำรได้เพ่ิมพูนควำมรู้ใหม่ ค้นพบกฎหรือทฤษฎีตลอดจน
กำรประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน และกำรท ำงำนแล้ว กำรวิจัยหำกสำมำรถน ำมำบูรณำกำรใน
กำรเรียนกำรสอนได้ ก็จะท ำให้ผู้เรียน สำมำรถพัฒนำควำมคิด ใช้ควำมคิดเชิงเหตุผล วิเครำะห์ วิจำรณ์ 
สังเครำะห์ เกิดกำรเรียนรู้กระบวนกำรวิจัยในวิชำต่ำง ๆ ที่ไม่ใช่วิชำที่สอนกำรวิจัยแต่เพียงอย่ำงเดียว  

ด้วยเหตุนี้กำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอน” จึงเป็นกำรประมวลควำมรู้และประสบกำรณ์จำกอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์กำรเผยแพร่งำนวิจัยและ
บูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน ทั้งภำยในและภำยนอกคณะนิติศำสตร์ มำเป็นแนวทำงให้อำจำรย์ภำยในคณะ
นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ที่มีควำมสนใจในกำรเผยแพร่งำนวิจัยและบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
ประสบกำรณไ์ด้เรียนรู้ เพ่ือบูรณำกำรกำรวิจัยกับกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตำมหัวเรื่อง) 
 

แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอน 

2. อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
แต่ขำดประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
งบ 

ประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

1 กำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนกำรจดักำร
ควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์เพื่อระดม
ควำมคิดในกำร
คัดเลือกหัวข้อท่ี
ส ำคัญในกำรจัดจ ำ
แผนกำรจดักำร
ควำมรู้ซึ่งได้แก่ 
“แนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
กำรบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอน” 

24
สิงหำคม 
2559 

คณะกรรมกำรฯ 
มีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนด
ประเด็นควำมรู้
ที่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 80 
ของ
คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์
ทั้งหมด 

- คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนติิศำสตร ์

 

2 ค้นหำผู้มีทักษะ 
แนวปฏิบัติที่ดีดำ้น
กำรบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอนซึ่ง
คณะกรรมกำรได้
เสนอ รศ.ดิเรก ควร
สมำคม ผศ.ดร.
สัญลักข์ ปัญวัฒน

31 
สิงหำคม 
และ 
7,8,14
กันยำยน
2559 

จัดกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
จ ำนวน 4 ครั้ง 
โดยให้รศ. ดิเรก 
ควรสมำคม 
เป็นประธำน
กลุ่ม และให้
คณำจำรย์ที่มี
ควำมสนใจเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

อย่ำงน้อย 5 
คน ขึ้นไปและ
ทุกคนท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ได้เสนอ
ควำมรู้และได้
แสดงควำม
คิดเห็นทุก
กิจกรรมทีไ่ด้
จัดขึ้น 

- คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำม 
รู้คณะนิติศำสตร ์

บุคลำกร 
ในคณะ
นิติศำสต
ร์มีส่วน
ร่วมใน
กำรแลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอน 

2. อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
แต่ขำดประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
งบ 

ประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

ลิขิต และ ผศ.ดร. 
เขตไท  ลังกำร์พินธ์ุ 
ที่มีประสบกำรณ์ใน
ด้ำนงำนวิจัย เพื่อหำ
แนวปฏิบัติที่ดีดำ้น
กำรบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอน 

เพื่อให้ได้องค์
ควำมรูส้ ำหรับ
แนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรบรูณำ
กำรงำนวิจัยเข้ำ
กับกำรเรยีน
กำรสอน 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน    
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอน 

2. อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
แต่ขำดประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 
3 เลขำนุกำรของ

กลุ่มสรุปควำมรู้
ตำมประเด็น
และจัด
หมวดหมู่
ควำมรู้จำก
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

11-25 
มกรำคม 
2560 

เอกสำรสรุป
ควำมรู้ตำม
ประเด็น
ควำมรู ้
 
 
 
 
 

ได้เอกสำร
ควำมรู้
ครบถ้วน
ตำม
ประเด็นที่
ก ำหนด 

- คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู ้
คณะนติิศำสตร ์

คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู ้
คณะนติิศำสตร ์

4 กำรประมวล
และกลั่นกรอง
ควำมรู ้
พิจำรณำเนื้อหำ
ควำมถูกต้อง
ขององค์ควำมรู้
โดยผู้เชี่ยวชำญ 
และจัดท ำเป็น
เล่มควำมรู ้

25 
เมษำยน 
2560 

และ 22 
กุมภำพันธ์ 

2560  
และ 1 
มีนำคม 
2560 

และ 22 
มีนำคม 
2560 

 

 1 เล่ม - คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู ้
คณะนติิศำสตร ์

คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้  
คณะนติิศำสตร ์

5 กำรเข้ำถึง
ควำมรู้น ำองค์
ควำมรู้
ประชำสมัพันธ์
ให้บุคลำกร

2-6 
พฤษภำคม 

2560 

มีกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
บน
ฐำนควำมรู้
ของ

ภำยใน  
1สัปดำห์ 
หลังจำกได้
เล่มควำมรู้
ฉบับ

คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนติิศำสตร ์

คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้  
คณะนติิศำสตร ์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน    
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอน 

2. อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
แต่ขำดประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 
ภำยในคณะ
รับทรำบ 

มหำวิทยำลยั
แจ้งในที่
ประชุมคณะ
เพื่อให้
บุคลำกร
รับทรำบ 

สมบูรณ์มี
วำระแจ้ง
ให้
บุคลำกร
ได้รับ 
ทรำบถึง
ช่องทำงใน
กำรเข้ำถึง
ควำมรู ้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
เขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพ่ือขอทุนวิจัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน กำรบูรณำ
กำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอน 

2.  อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนแต่ขำดประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 
2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 
6 กำรแบ่งปัน

แลกเปลีย่นควำมรู ้
จัดกิจกรรม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภำยในคณะวิชำ 
 

18 พ.ค 
2560 

มีกิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรีนนรู้ให้กับ
บุคลำกร
ภำยในคณะ
โดยเป็นวำระ
หนึ่งในกำร
ประชุม
คณำจำรย์ 
โดยให้
เลขำนุกำรที
ประชุมร่วมกับ
ประธำนของ
แต่ละกลุ่มร่วม
กำรบรรยำย
ควำมรู้ที่ได้รับ
ให้คณำจำรย์
ทุกท่ำนฟัง 

คณำจำรย์
ได้รับ
ควำมรู้จำก
กำรจัด
กิจกรรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้
อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนติิศำสตร ์

คณำจำรย์
คณะ
นิติศำสตร์ 
และ
คณะกรรม
กำรจัดท ำ
แผนกำร
จัดกำร
ควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร ์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
เขียนเค้ำโครงข้อเสนอเพ่ือขอทุนวิจัย 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน กำรบูรณำ
กำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :  

1. อำจำรย์ประจ ำสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอน 

2.  อำจำรย์ประจ ำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนแต่ขำดประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 
2559 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 
7 กำรน ำองค์ควำมรู้

ด้ำนแนวปฏิบัติทีด่ี
ด้ำนกำรบรูณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอน เพือ่
มำปรับใช้ไปใช้และ
ประโยชน์ในกำร
เรียนกำรสอน 

1 ภำค
กำรศึกษำ 

จ ำนวน
อำจำรย์ที่ได้
น ำทักษะ
ควำมรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ดดี้ำน
กำรบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับ
กำรเรยีนกำร
สอน 

อย่ำงน้อย 
1 คน 

- คณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนติิศำสตร ์

คณำจำรย์
คณะ
นิติศำสตร์ 
และ
คณะกรรม
กำรจัดท ำ
แผนกำร
จัดกำร
ควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร ์
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คณะผู้ร่วมด าเนินการ 

1. รศ.ดิเรก   ควรสมาคม             

2. ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต     

3. ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์     

4. อาจารย์ชุติพงษ์  สมทรัพย์     

5. ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง 

6. อาจารย์นวกาล  สิรารุจานนท์    

7. อาจารย์ธนะ  เนตรศุภลักษณ์     

8. อาจารย์กษมา  เดชรักษา     

9. อาจารย์นันท์มนัส  จันทราศัพท์ 

10.  อาจารย์อธิป   จันทนโรจน์     

11. อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์             

12. อาจารย์ธนัญชัย  ทิพยมณฑล            

13. อาจารย์วัชรพล  คนเที่ยง      

14. อาจารย์จักรพันธ์  โอฬาริกชาติ      

15. อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี      

16. อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์   
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การถอดบทเรียนและสงัเคราะหค์วามรู้ 

 

 ประเด็นท่ี 1 : กำรบูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ประโยชน์จำก 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมำบูรณำกำรในชั้นเรียน (วันพุธท่ี 25 มกรำคม 2560 เวลำ 15.00-17.00 น.) 

ประเด็นท่ี  2 : ประสบกำรณ์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 

ท่ีสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  (วันพุธท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2560 เวลำ 15.00-17.00 น.)  

โดยรศ.บุษบำ อำรีย์ วิทยำกรรับเชิญ 

ประเด็นท่ี  3 : วิธีกำรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน 

กำรสอน (วันพุธท่ี 1 มีนำคม 2560 เวลำ 15.00-17.00 น.) 

ประเด็นท่ี  4 : อภิปรำยแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน 

กำรสอน” (วันพุธท่ี 22 มีนำคม 2560 เวลำ 15.00-17.00 น.) 
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ประเดน็ : การบรูณาการงานวจิัยเขา้กบัการเรยีนการสอน โดยใช้

ประโยชนจ์ากงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาบรูณาการในชัน้เรยีน 

 เลา่เรือ่ง รศ. ดเิรก ควรสมาคม 

สรุปประเด็น กรณีที่มกีำรบูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ประโยชน์จำก 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำบูรณำกำร และกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรในรำยวิชำต่ำงๆ ที่ส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือก ำหนดแนวทำงควำมหมำยของ 3 ค ำ คือ กำรเผยแพร่งำนวิจัย  
กำรบูรณำกำรงำนวิจัย และกำรเรียนกำรสอน  ส ำหรับอำจำรย์ผู้สอนในมหำวิทยำลัยจะพบว่ำมีประเด็นที่ต้องท ำ
หน้ำที่ให้ครบถ้วนตำมภำระงำน คือ “กำรบริกำรวิชำกำรกับกำรวิจัย และกำรเรียนกำรสอน”  
   ส่วนใหญ่น ำวิธีกำรหำข้อมูลมำสอนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้องเช่น สอนปริญญำโท น ำผลที่ได้จำกงำนวิจัย 
มำเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหำวิชำที่สอน น ำวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล มำสอนในรำยวิชำที่เกี้ยวข้อง 

 

  เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. เขตไท ลงัการพ์นิธุ์  

สรุปประเด็น ส ำหรับงำนวิจัยที่ก ำลังเตรียมเสนอยื่นโครงร่ำงในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ คือเรื่อง กำรมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรล ำน้ ำคำว ซึ่งเป็นปัญหำเกี่ยวกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อมโดยกำรลงพ้ืนที่ ให้ชุมชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำอนุรักษ์น้ ำในชุมชนให้อยู่อย่ำงยั่งยืน เนื่องจำกเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวมีควำมส ำคัญ 
ประกอบกับโดยส่วนตัวเป็นอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำกฎหมำยสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ให้กับนักศึกษำปริญญำโท จึงคำดว่ำ
หำกได้มีกำรด ำเนินกำรยื่นโครงร่ำงงำนวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะน ำงำนวิจัยดังกล่ำวมำปรับใช้ในรำยวิชำนี้ 
เพ่ือให้นักศึกษำได้เห็นมุมมองที่แตกต่ำง มำกกว่ำในต ำรำ 
 

 เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. สญัลักข ์ปัญวฒันลิขติ 

สรุปประเด็น กำรบูรณำกำรงำนวิจัยมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนมีหลำยรูปแบบ แล้วแต่ว่ำจะน ำ 
งำนวิจัยมำใช้บูรณำกำรเมื่อไหร่ เช่นงำนวิจัยแล้วเสร็จแล้วค่อยน ำงำนวิจัยมำบูรณำกำรในกำรเรียนกำรสอน 
งำนวิจัยที่ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จมำบูรณำกำรร่วมกัน ซึ่งของผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
นั้นก ำลังท ำงำนวิจัย ด ำเนินกำรอยู่ท ำร่วมกับอำจำรย์นันท์มนัส จันทรำศัพท์ ท ำเก่ียวกับสิทธิคนพิกำร มองเห็นว่ำ
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย์ชน โดยทำงคณะเรำได้มีเปิดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนี้จึงน่ำจะสำมำรถเอำมำบูรณำ
กำรได้ 
 

 เลา่เรือ่ง อ. ชตุิพงศ ์สมทรัพย์ 

สรุปประเด็น ที่มำของกำรบูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ประโยชน์จำก 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำบูรณำกำรในชั้นเรียน เพ่ือให้กำรบริกำรวิชำกำรมีควำมเชื่อมโยงกับกำรวิจัย กำรน ำ
ผลกำรวิจัยไปพัฒนำกำรให้ด้ำนวิชำกำร ส ำหรับงำนวิจัยนั้นงำนวิจัยแล้วเสร็จแล้วค่อยน ำงำนวิจัยมำบูรณำกำรใน
กำรเรียนกำรสอน หรืองำนวิจัยที่ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จมำบูรณำกำรก็ได้  โดยอำจำรย์แต่ละ
ท่ำน กจ็ะมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมและควำมพร้อม
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ของแต่ละท่ำน จึงได้ก ำหนดนัดหมำยให้มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ได้ประเด็นหัวข้อที่จะท ำ
กำรบูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน พร้อมทั้งมีกำรก ำหนดแบ่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกัน 

 

 เลา่เรือ่ง อ.กษมา เดชรกัษา 

      สรุปประเด็น ในปีกำรศึกษำ 2559 มีแนวโน้มจะท ำวิจัยทำงด้ำนกฎหมำยอำญำ เพ่ือได้น ำมำบูรณำ
กำร กับงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนของตนเองได้ โดยน ำส่วนวิเครำะห์ข้อมูล สอนในรำยวิชำอำญำ ซึ่งต้อง
น ำงำนวิจัย กำรน ำขั้นตอนกำรวิจัยระบุในแผนกำรสอน คือกำรระบุใน มคอ. 3  และกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำก
กำรบริกำรวิชำกำรมำบูรณำกำรกับรำยวิชำ 

 

 เลา่เรือ่ง อ.นนัท์มนัส จนัทราศพัท์ 

     สรุปประเด็น งำนวิจัยอยู่ในช่วงด ำเนินกำร แต่ยังคำดว่ำแล้วเสร็จในปีกำรศึกษำ 2559 ซึ่งได้ท ำงำน
วิจัยเกี่ยวกับสิทธิคนพิกำร มองเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกฎหมำยสิทธิมนุษย์ชน โดยทำงคณะเรำได้มีเปิดกำรเรียนกำร
สอนในรำยวิชำนี้ จึงน่ำจะสำมำรถเอำมำบูรณำกำรได้ 

 

 เลา่เรือ่ง อ.นวกาล สริารจุานนท์ 

          สรุปประเด็น  ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2559  คำดว่ำจะท ำวิจัยเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกำรท ำงำนของ
ท ำงำนแคดดี้ โดยน ำงำนวิจัยเรื่องนี้มำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกฎหมำยแรงงำน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

 

 เลา่เรือ่ง อ.ธนญัชยั  ทิพยมณฑล 

สรุปประเด็น  เนื่องจำกได้ท ำกำรวิจัยเรื่องปัญหำกำรแก้ไข 
กฎหมำยลักษณะค้ ำประกัน ผลกระทบ ต่อเจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน ศึกษำกรณีจังหวัดเชียงใหม่ งำนวิจัยอยู่
ในช่วงด ำเนินกำร แต่ยังคำดว่ำแล้วเสร็จในปีกำรศึกษำ 2559 นี้  มองเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกฎหมำยลักษณะค้ ำ
ประกัน สำมำรถน ำมำบูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 

  เลา่เรือ่ง อ.จกัรพันธ ์ โอฬาริกชาติ 

     สรุปประเด็น ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2559  คำดว่ำจะท ำวิจัยเกี่ยวกับกฎหมำยมรดก โดยน ำงำนวิจัย
เรื่องนี้มำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกฎหมำยมรดก โดยกำรน ำเอำควำมรู้หรือศำสตร์ทำงกำรวิจัย 
ที่ตนเองต้องกำรวิจัย มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมำผสมผสำนเข้ำด้วยกัน
ให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียว 
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 เลา่เรือ่ง อ.ปารนิุช บริสทุธิศ์ร ี

สรุปประเด็น เนื่องจำกว่ำคณะนิติศำสตร์ได้ท ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องกำรบูรณำกำร 
กำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำบูรณำกำรในชั้นเรียน สนใจที่จะ
ท ำวิจัยเกี่ยวกับกำรละเมิดงำนลิขสิทธิ์  

 

 เลา่เรือ่ง อ.อธปิ จนัทโรจน์ 

สรุปประเด็น เนื่องจำกว่ำคณะนิติศำสตร์ได้ท ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องกำรบูรณำกำร 
กำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำบูรณำกำรในชั้นเรียน สนใจที่จะ
ท ำวิจัยในปีกำรศึกษำ 2559 เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติในทำงศำสนำ 
 
 เลา่เรือ่ง อาจารยน์ษิณา เตชาวงศ์ 

    สรุปประเด็น เนื่องจำกงำนวิจัยที่ก ำลังเสนอยื่นโครงร่ำง มีควำมสนใจในด้ำนกฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
เหมือนกัน และเล็งเห็นควำมส ำคัญของชุมชนเช่นเดียวกัน จึงได้ท ำร่วมกับ ผศ.ดร. เขตไท ลังกำร์พินธุ์ ส ำหรับ
ควำมคำดหวังที่จะน ำมำปรับใช้ในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง โดยส่วนตัวด้วยกฎหมำยสิ่งแวดล้อมเป็นควำมชอบส่วนตัว 
ซึ่งตรงข้ำมกับศำสตร์รำยวิชำที่ตนเองสอนจึงไม่สำมำรถน ำมำบูรณำกำรปรับใช้ได้ อย่ำงไรก็ตำม ก็จะมีกำร
สอดแทรกในเชิงกฎหมำยสิ่งแวดล้อมอยู่บ้ำง เพื่อให้นักศึกษำตระหนักถึงกำรมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและยั่งยืน 

 

สรปุประเดน็จากคณาจารย์ 

กำรบูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำ 
บูรณำกำรในชั้นเรียนนั้น ส่วนใหญ่มำจำกประสบกำรณ์ ตำมควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในแต่ละด้ำนของอำจำรย์แต่ละ
ท่ำน ซึ่งเห็นว่ำเป็นเรื่องที่น่ำสนใจที่ควรศึกษำในกำรท ำวิจัย เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยที่ประสิทธิภำพ คุณภำพและ
เกิดประโยชน์ เพ่ือให้กำรบริกำรวิชำกำรมีควำมเชื่อมโยงกับกำรวิจัย และวิชำกำรน ำผลกำรวิจัยไปพัฒนำกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรกำรเรียนกำรสอน 
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 ประเดน็ : ประสบการณใ์นการบรูณาการงานวจิัยเข้ากบัการเรยีน

การสอนที่สามารถน าไปประยกุต์ 

ใชไ้ดจ้รงิ   

  เล่าเรือ่ง รศ.บษุบา อารีย ์วิทยากรรบัเชญิ 

      สรุปประเด็น ประสบกำรณ์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง  ซึ่งส่วนตัวรศ.บุษบำ อำรีย์  นั้นมีผลงำนวิจัยจ ำนวนมำก แหล่งเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยมี

ทุนภำยในมหำวิทยำลัยและทุนภำยนอก กำรพัฒนำโจทย์วิจัย น ำผลกำรวิจัยไปพัฒนำกำรบูรณำกำรในกำร

เรียนกำรสอนเสมอ   

 เลา่เรือ่ง รศ. ดเิรก ควรสมาคม 

สรุปประเด็น ประสบกำรณ์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง ในงำนประชุมวิชำกำรได้แก่กำรเข้ำร่วมฟังกำรน ำเสนอผลงำน เพ่ือทรำบเทคนิคต่ำงๆ ส่วน
ในวำรสำรวิชำกำรได้แก่ กำรน ำบทควำมที่เขียนมำเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหำวิชำที่สอน 

 เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. สัญลกัข ์ปญัวฒันลิขิต 

    สรุปประเด็น ประสบกำรณ์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน มีงำนวิจัยเกี่ยวกับ
กำรศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรคลังและงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอ้ือต่อ
ควำมเป็นอิสระทำงกำรคลัง น ำมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในวิชำกฎหมำยปกครอง มหำชนชั้นสูง เป็น
ส่วนหนึ่งในกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำโท โดยกำรน ำงำนวิจัยมำให้นักศึกษำดู และให้นักศึกษำน ำควำมรู้
แนวคิดและทฤษฎีด้ำนกฎหมำย มำต่อยอดควำมรู้ต่อไป 

 เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. เขตไท   ลงัการ์พนิธุ ์

สรุปประเด็น  ส ำหรับงำนวิจัยที่ก ำลังเตรียมเสนอยื่นโครงร่ำงในปีกำรศึกษำ 2559 นี้ คือเรื่อง กำรมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรล ำน้ ำคำว  ซึ่งเป็นปัญหำเกี่ยวกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อม เพรำะสอนวิชำกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศและกฎหมำยสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ก็จะได้ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนวิจัย กำรบูรณำกำรเข้ำกับ
กำรเรียนกำรสอน  
 

 เลา่เรือ่ง อ.กษมา เดชรักษา 

สรุปประเด็น ส่วนตัวได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรงำนวิจัย 
เข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยกำรผสมผสำนกำรเรียนกำรสอนกับ
กำรวิจัย เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยที่มีประสิทธิ์ คุณภำพ และเกิดประโยชน์ 
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  เล่าเรือ่ง อ.วัชรพล   คนเที่ยง  

      สรุปประเด็น  มีควำมสนใจในกำรท ำงำนวิจัยคำดว่ำจะท ำงำนวิจัยเร็วๆ นี้ อย่ำงแน่นอน เกี่ยวกับ
เน้นเนื้อหำเกี่ยวกับกระบวนพิจำรณำคดีในศำล เกี่ยวกับคดีแพ่ง บูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน ในรำยวิชำวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งได้ 

 เลา่เรือ่ง อ.ดร.ธชัพงษ ์ วงษ์เหรยีญทอง  

สรุปประเด็น ในควำมเห็น เห็นว่ำประสบกำรณ์ในกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนมีหลำยรูปแบบ แล้วแต่ว่ำจะน ำงำนวิจัยมำใช้บูรณำกำรเมื่อไหร่ 
แต่งำนวิชำของตนเองนั้น งำนวิจัยที่ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเรื่องกำรด ำเนินคดี ศึกษำ
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. 2542 จะน ำมำบูรณำกำรกับ
วิชำวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซึ่งเป็นรำยวิชำที่สอนอยู่ 

 เลา่เรือ่ง อ. สรุชยั เดชพงษ์ 

สรุปประเด็น  งำนวิจัยที่ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก ำหนดกรอบเวลำในกำรท ำ 
วิจัยแล้ว โครงกำรวิจัยเรื่อง ปัญหำและข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำบังคับคดีทำงปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ศึกษำกรณีในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำมำรถจะน ำมำบูรณำกำรกับวิชำปกครอง 
ซึ่งเป็นวิชำที่มีควำมส ำคัญและเปิดสอน 
 
สรปุประเดน็จากคณาจารย์ 

 ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนท่ี

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงจากที 

ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในภำรกิจทั้ง 4 ด้ำน (กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำร

วิจัย และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม) ปรำกฏว่ำคณะนิติศำสตร์ มีกำรบูรณำกำรภำรกิจต่ำงๆทั้ง 4 ด้ำนได้

ครบถ้วนตำมแผนงำน แต่ส ำหรับด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย คณะนิติศำสตร์ 

ได้ด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้อัน กำรน ำศำสตร์หรือควำมรู้วิชำต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์กันน ำมำเข้ำด้วยกันหรือ

ผสมผสำนได้อย่ำงกลมกลืน เพ่ือน ำมำจัดเป็นกำรเรียนกำรสอนภำยใต้หัวข้อเดียวกัน เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยมีกำรเน้นองค์รวมของเนื้อหำมำกกว่ำองค์ควำมรู้ของแต่ละรำยวิชำ และเน้นกำรสร้ำง

ควำมรู้ของผู้เรียน                                                                                                            

 กำรวิจัยภำยในคณะนิติศำสตร์ เนื่องจำกเป็นสิ่งที่ท้ำทำยในกำรผลักดันให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเกณฑ์ 
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โดยแต่ละคณะอำจมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมและ

ควำมพร้อมของคณะวิชำ ดังนั้นกำรที่จะก้ำวไปให้ได้อย่ำงมั่นคงกำรสร้ำงระบบและกลไกควบคุมเป็นสิ่ง

ส ำคัญยิ่งเพ่ือให้ได้ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดประโยชน์ 

 

ประเดน็ : วธิีการเพือ่เปน็แนวปฏบิัติทีด่ดีา้นการบรูณาการงานวิจยั

เขา้กับการเรียนการสอน 

เลา่เรือ่ง รศ. ดเิรก ควรสมาคม 

   สรุปประเด็น วิธีกำรเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เช่น  

ส่งบทควำมไปในงำน เวทีต่ำงๆ และเล่ำประสบกำรณ์กำรแก้ไขกำรเขียนบทควำม กำรน ำผลงำนวิจัยมำเขียนเป็น

กำรบทเรียนในวิชำที่เกี่ยวข้อง 

 เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. เขตไท   ลงัการ์พนิธุ์ 

สรุปประเด็น ควรก ำหนดวิธีกำรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน 
โดยกำรจัดท ำแผนงำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
 
   เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. สญัลกัข ์ปญัวฒันลขิิต 

สรุปประเด็น ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีกำรเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำร 
เรียนควรจัดให้มีกรอบควำมคิด แนวคิดรูปแบบกำรบูรณำกำรในหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรจัด 
ต้องเน้นควำมส ำคัญทั้งควำมรู้คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมของแต่ละคณะ 
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรม และฝึกทักษะบูรณำกำรควำมรู้เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้กิจกรรมเรียนรู้
จำกประสบกำรณ์จริง 

 เลา่เรือ่ง อ. ชตุิพงศ ์สมทรัพย์ 

สรุปประเด็น ขอกล่ำวในส่วนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ต้องยึดหลักส ำคัญที่ว่ำแกนกลำงของ 
ประสบกำรณ์อยู่ที่ควำมต้องกำรของผู้เรียน และประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยเป็นหลัก และวิธีกำรเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน นั้น เป็นน ำวิธีกำรหำข้อมูลในงำนวิจัย มำใช้ในกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง 

 เลา่เรือ่ง อ.ดร. ธัชพงษ ์วงษเ์หรียญทอง 

สรุปประเด็น ควรก ำหนดวิธีกำรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน 
โดยกำรจัดกลุ่มหรือประสบกำรณ์ที่จัดไว้เพ่ือสนองจุดมุ่งหมำยหรือส ำหรับกำรแก้ปัญหำ โดยกำรจ ำแนกตำม
จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอน โดยส่วนตัวแล้วจะเน้นทำงด้ำนกฎหมำยอำญำ เน้นทำงด้ำนเนื้อหำ เสริมสร้ำง
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ประสบกำรณ์ และควำมสนใจเป็นหลัก ส่วนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนนั้น กำรจัดท ำ
แผนกำรสอนแบบบูรณำกำรกับงำนวิจัยเป็นกำรน ำวิชำกำรต่ำง ๆ ที่มีควำมสัมพันธ์กันมำเชื่อมโยงกัน ซึ่งสำมำรถ
ท ำได้โดยกำรสร้ำงหัวข้อเรื่องที่มีควำมสอดคล้องกับวิชำนั้น ๆ เข้ำด้วยกัน  
 เลา่เรือ่ง อ.อธปิ จนัทโรจน์ 

    สรุปประเด็น เนื่องจำกว่ำคณะนิติศำสตร์ได้ท ำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องกำรบูรณำกำร 

กำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน ได้น ำงำนวิจัยของอำจำรย์นันท์มนัส จันทรำศัพท์ ที่อยู่ในช่วงด ำเนินกำร แต่
ยังคำดว่ำแล้วเสร็จในปีกำรศึกษำ 2559 ซึ่งได้ท ำงำนวิจัยเกี่ยวกับสิทธิคนพิกำร มองเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกฎหมำย
สิทธิมนุษย์ที่ตนเองเป็นผู้สอน โดยน ำงำนวิจัยในบำงประเด็นมำเป็นหัวข้อในกำรสอนวิชำสิทธิมนุษย์ชน  

 เลา่เรือ่ง อ. สรุชยั เดชพงษ์ 

สรุปประเด็น  งำนวิจัยที่ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก ำหนดกรอบเวลำในกำรท ำ 
วิจัยแล้ว โครงกำรวิจัยเรื่อง ปัญหำและข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำบังคับคดีทำงปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติ
ภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ศึกษำกรณีในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำมำรถจะน ำมำบูรณำกำรกับวิชำปกครอง 
ซึ่งเป็นวิชำที่มีควำมส ำคัญและเปิดสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มองเห็นภำพรวมของควำมรู้ที่เน้นควำมสัมพันธ์ของ
งำนวิจัยมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน  ในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน 

 

สรปุประเดน็จากคณาจารย์ 

 วิธีการเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการ

เรียนการสอน  

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรแบบบูรณำกำรกับงำนวิจัยนั้น จะเน้นที่แนวควำมคิด ของประเด็น

ในปรำกฏกำรณ์จริง ซึ่งต้องน ำควำมรู้จำกเนื้อหำวิชำต่ำงๆ ประสำนเชื่อมโยงกัน ลักษณะส ำคัญของกำร

สอนแบบบูรณำกำร เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงควำมรู้ กระบวนกำร และกำรปฏิบัติ  กำรบูรณำกำร

ระหว่ำงวิชำได้อย่ำงกลมกลืนกำรบูรณำกำรระหว่ำงสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง กำรบูรณำกำรเพ่ือจัดควำม

ซ้ ำซ้อนของเนื้อหำต่ำงๆ  และกำรบูรณำกำรให้เกิดควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงควำมคิดรวบยอดของวิชำ

ต่ำง ๆ เพื่อท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีควำมหมำย 
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 ประเดน็ : อภปิรายแนวปฏบิัติทีด่ดีา้นการบรูณาการงานวิจยัเขา้กับ

การเรยีนการสอน 

 เลา่เรือ่ง รศ. ดเิรก ควรสมาคม 

      สรุปประเด็น  อภิปรำยแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน ส่วนใหญ่น ำวิธีกำร
หำข้อมูลมำสอนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้องเช่น สอนปริญญำโท น ำผลที่ได้จำกงำนวิจัย มำเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหำวิชำ
ที่สอน น ำวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล มำสอนในรำยวิชำที่เกี้ยวข้อง 

 เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. เขตไท   ลงัการ์พนิธุ์ 

สรุปประเด็น คิดว่ำน่ำจะจุดประกำยอภิปรำยแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับ 
กำรเรียน กำรน ำศำสตร์หรือควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่สัมพันธ์กันน ำมำเข้ำด้วยกันหรือผสมผสำนได้อย่ำงกลมกลืน 

 เลา่เรือ่ง ผศ.ดร. สญัลกัข ์ปญัวฒันลขิิต 

สรุปประเด็น จำกประสบกำรณ์ต่ำง ๆ เทคนิคเหล่ำนี้จะยังประโยชน์ให้แก่คณำจำรย์ทุกท่ำน ในกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่ำจะก่อให้เกิดประกำยควำมคิดใหม่ๆ แก่คณำจำรณ์ทุกท่ำนได้ 

 เลา่เรือ่ง อ.กษมา เดชรักษา 

สรุปประเด็น มีควำมรู้สึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกำรอภิปรำยแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน  และหวังว่ำคณะเรำจะจัดอยู่เรื่อย ๆ เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นคณำจำรย์
ในกำรผลิตผลงำนทำงด้ำนวิชำกำรให้กว้ำงไกล 

 เลา่เรือ่ง อ. ชตุิพงศ ์สมทรัพย์ 

สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ และเทคนิคต่ำง ๆ ย่อมจะ 
ก่อให้เกิดผลดี และพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ ให้มีผลงำนวิชำกำรมำกขึ้น 

  เลา่เรือ่ง อ.นนัทม์นสั จนัทราศัพท์ 

     สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จำกกำรได้รับถ่ำยทอดเทคนิคต่ำง ๆ ของอำจำรย์แต่ละ 

ท่ำน เพื่อหำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปีกำรศึกษำ 2559 เข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนที่เปิดสอน  

  เลา่เรือ่ง อ. ธนญัชยั ทิพยมณฑล  

         สรุปประเด็น จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท ำให้นึกถึงรำยวิชำที่ตนเองได้ท ำกำรสอนอย่ำงกฎหมำยค้ ำ 

ประกัน ได้ท ำกำรวิจัยเรื่องปัญหำกำรแก้ไขกฎหมำยลักษณะค้ ำประกัน ผลกระทบ ต่อเจ้ำหนี้ที่เป็นสถำบันกำรเงิน 
ศึกษำกรณีจังหวัดเชียงใหม่ งำนวิจัยอยู่ในช่วงด ำเนินกำร แต่ยังคำดว่ำแล้วเสร็จในปีกำรศึกษำ 2559 และได้น ำมำ
บูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกฎหมำยลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ LA 224 

 เลา่เรือ่ง อ.ดร. ธัชพงษ ์วงษเ์หรียญทอง 

สรุปประเด็น โดยส่วนตัวในกำรอภิปรำยแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน  



21 
 

แม้ว่ำจะท ำกำรวิจัยยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกด้วยเพ่ิงเรียนจบปริญญำเอก ก็รู้สึกท ำให้ตนเองนั้นเกิดแรงบันดำลใจ
อยำกท ำข้อเสนอขอทุนวิจัยเพิ่มอีก แต่คงต้องรอให้งำนวิจัยเดิมแล้วเสร็จก่อนในปีกำรศึกษำ 2559 เพ่ือบูรณำกำร
กับกำรเรียนกำรสอนวิชำวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 เลา่เรือ่ง อ.วัชรพล  คนเที่ยง 

     สรุปประเด็น  อำจำรย์ภำยในคณะนิติศำสตร์มีควำมมุ่งมั่นในกำรที่ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งอำจำรย์ นักศึกษำ  
 

 เลา่เรือ่ง อ.ปารนิุช บริสทุธิศ์ร ี

สรุปประเด็น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ สนุก มีสำระ และน่ำสนใจ โดยเฉพำะเทคนิคต่ำง ๆ จำก  
อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนท ำให้ได้เทคนิคบำงอย่ำง เช่นเป็นกำรบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน ระหว่ำงวิชำกฎหมำยได้อย่ำงกลมกลืนกับงำนวิจัย 

   เลา่เรือ่ง อ.จกัรพันธ ์ โอฬาริกชาติ 

     สรุปประเด็น ส ำหรับในปีกำรศึกษำ 2559 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีสำระ น่ำสนใจ ซึ่งงำนวิจัย
จะต้องมวีัตถุประสงค์เพ่ือกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบสอดแทรกเหตุผล เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรเรียนกำรสอน
ต้องจัดกำรสอนแบบบูรณำกำร  

 เลา่เรือ่ง อ. สรุชยั เดชพงษ์ 

สรุปประเด็น  จำกประสบกำรณ์ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ งำนวิจัยที่ก ำลังอยู่ในช่วง 
ด ำเนินกำรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก ำหนดกรอบเวลำในกำรท ำวิจัยแล้ว โครงกำรวิจัยเรื่อง ปัญหำและข้อเสนอแนะกำร
แก้ไขปัญหำบังคับคดีทำงปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 ศึกษำกรณีในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งไดน้ ำวิจัยมำบูรณำกำรกับวิชำกฎหมำยปกครอง ซึ่งตนเองเป็นผู้สอนในรำยวิชำนี้ 

 เลา่เรือ่ง อ. นษิณา เตชาวงศ์ 

สรุปประเด็น เป็นกิจกรรมที่สนุก และได้เรียนรู้เทคนิคต่ำง ๆ เพื่อจะได้ยื่นเสนอขอทุนวิจัยเพ่ือน ำ 

ผลงำนวิจัยมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 

สรปุประเดน็จากคณาจารย์ 

 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ และเทคนิคต่ำง ๆ จำกอำจำรย์คณะนิติศำสตร์    
ผู้มีประสบกำรณ์ย่อมจะก่อให้เกิดผลดี และอำจก่อให้เกิดกำรพัฒนำ และจุดประกำยควำมคิดในกำรอภิปรำยแนว
ปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน แก่อำจำรย์ที่ยังไม่เคยท ำงำนวิจัย หรืออำจำรย์ที่มี
ประสบกำรณ ์กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนอยู่ก่อนแล้ว เพื่อก่อให้เกิดกระบวน แนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่องของคณำจำรย์ในคณะนิติศำสตร์ 
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สรปุความรูท้ีไ่ด้ 

 กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน โดยใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน โดยกำรน ำ
ศำสตร์หรือควำมรู้วิชำกฎหมำย และงำนวิจัยที่สัมพันธ์กันน ำมำเข้ำด้วยกันหรือผสมผสำนได้อย่ำงกลมกลืน เพ่ือ
น ำงำนวิจัยมำจัดเป็นกำรเรียนกำรสอนภำยใต้หัวข้อบำงส่วน เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด               

 จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เรื่องกำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำร
สอน เพ่ือพัฒนำสู่กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร สำมำรถถอดองค์ควำมรู้ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ กล่ำวคือ 

 1) แนวทำงกำรสอนและเทคนิคกำรสอนเพ่ือพัฒนำผลงำนทำงนิติศำสตร์  

 2) กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อมำปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอน 

 3) ประโยชน์ของกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือมำปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอน 

 กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนงำนวิจัยมำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือมำปรับใช้กับกำรเรียน
กำรสอน กำรเลือกผลิตผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนงำนวิจัย เพ่ือมำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนกฎหมำย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นเป็นสิ่งส ำคัญยิ่ง  โดยในกำรเลือกผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 
ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในกำรเรียนให้แน่นอนเสียก่อน  เพื่อใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้น ำใน
กำรเลือกผลิตผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเหมำะสม นอกจำกนี้ยังมีหลักกำรอ่ืนๆ  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  คือ 

 1. ผลงำนทำงวิชำกำรนั้นต้องมีควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำในบทเรียนและตรงกับ 

จุดมุ่งหมำยที่จะสอน 

 2. จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีเนื้อหำถูกต้อง  ทันสมัย  น่ำสนใจ  และเป็นผลงำน 

ทำงวิชำกำรท่ีจะให้ผลต่อกำรเรียนกำรสอนมำกท่ีสุด  ช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจในเนื้อหำวิชำนั้นๆ ได้ดีเป็นล ำดับ
ขั้นตอน 

 3. เหมำะสมกับวัย  ระดับชั้น  ควำมรู้  และประสบกำรณ์ของผู้เรียน 

 4. ควรสะดวกในกำรใช้  มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยำกจนเกินไป 

 5. ต้องเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพเทคนิคกำรผลิตที่ดี  มีควำมชัดเจนและ 

เป็นจริง 

               กำรบูรณำกำรงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนประโยชน์ของกำรน ำงำนวิจัยเข้ำกับกำรเรียน เพ่ือมำ
ปรับใช้กับกำรเรียนกำรสอน ประโยชน์และคุณค่ำ สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ท้ังกับผู้เรียนและผู้สอน ดังต่อไปนี้ 
ประโยชน์และคุณค่ำต่ออำจำรย์  เป็นกำรช่วยให้บรรยำกำศในกำรสอนน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน  ท ำให้ผู้สอนมีควำม
สนุกสนำนในกำรสอนมำกกว่ำวิธีกำรที่เคยใช้กำรบรรยำยแต่เพียงอย่ำงเดียว เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่
เสมอในกำรเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อกำรสอน  ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือให้กำร
เรียนรู้น่ำสนใจยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 

 รปูภาพประกอบ 

 

 

บรรยากาศกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 

1 – ครั้งที่ 4 

 

 

 

เรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจใน km   
กำรบูรณำกำรกำรงำนวิจัยเข้ำกับ
กำรเรียนกำรสอน โดยใช้ประโยชน์
จำก งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมำบูรณำ
กำรในชั้นเรียน 
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โดยรศ.

บุษบา อารีย์ 

วิทยากรรับ

เชิญ     ใน

การ KM 
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ประสบการณ์ในการบรู

ณาการงานวิจยัเข้ากบั

การเรียนการสอนที่

สามารถน าไป

ประยกุต์ใช้ได้จริง 

 


