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ตามท่ีบุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการ “การศึกษากฎหมาย

เชิงคลินิก : แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย ” ซึ่งจัดโดยศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2555 นั้น การจัดกิจกรรมดังกล่าว  เป็นลักษณะ
เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) โดยมีอาจารย์ผู้สอนกฎหมายจากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ ในประเทศไทย และ
ประเทศลาว ที่มีความสนใจในการพัฒนาวิธีการสอนมาร่วมประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจหลักการและวิธี
การศึกษากฎหมาย  เชิงคลินิก และฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอนในรายวิชาทางด้านกฎหมาย เพื่อบรรลุสู่
มาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดศึกษา พ .ศ. 2552 โดยมีทีมผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอน
เชิงคลินิก ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ี องค์ความรู้ดังกล่าวมีประโยชน์มาก
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการจึงได้บันทึกรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้กับคณาจารย์ ในคณะนิติศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้และน าไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี บทสรุปจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิก : แนวทางการพัฒนาวิ ธีการสอนกฎหมายไทย ” เล่มนี้ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ให้กับคณาจารย์ทุก
ท่านได้น าไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป  ซึ่งทางคณะผู้จัดท าหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับคณาจารย์ทุกท่านได้ตาม
สมควร 
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ความน า 

 

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal education) เป็นวิธีการสอนและการศึกษากฎหมายที่
ใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษากฎหมาย              
เชิงคลินิกได้พัฒนาจากหน่วยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ในฐานะกิจกรรมนอกหลักสูตรและเป็นงานอาสาสมัคร จนกลายเป็นวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทุกแห่ง นักศึกษาที่ลงทะเบียนได้รับหน่วยกิต และมีการวัดผลประเมินผลเช่นเดียวกับวิชาอ่ืน 
มหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่งถือว่าการสอนกฎหมายเชิงคลินิกเป็นจุดแข็งของสถาบัน ในปัจจุบัน หลายประเทศได้
น าวิธีการสอนกฎหมายเชิงคลินิกไปใช้ในการสอนกระบวนวิชาทางกฎหมายอื่น ๆ ด้วย มิได้จ ากัดไว้แต่เฉพาะการ
สอนกระบวนวิชาคลินิกกฎหมายเท่านั้น 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกได้รับการยอมรับและแพร่หลายใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ คือ ความเคลื่อนไหวของนักวิชาการกลุ่มสัจนิยมทางกฎหมาย (legal realism) ที่เกิดขึ้น
ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 อันมีที่มาจากความไม่พึงพอใจในวิธีการเรียนการสอนแบบ  case method และ Socratic 
method ที่ใช้ในโรงเรียนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา นักสัจนิยมทางกฎหมายเห็นว่าวิธีการสอนแบบ 
case method และ Socratic method แม้จะมีข้อดีมากกว่าการสอนแบบบรรยาย เพราะในการสอนแบบ
บรรยายนักศึกษาแทบจะไม่ต้องท าอะไร ไม่ค่อยรู้ว่าจะน าสิ่งที่เรียนไปใช้ได้อย่างไร และนักศึกษาจะได้เรียนรู้มาก
น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก แต่การสอนแบบ case method ท าให้นักศึกษาได้รับการสอน
ให้คิดท้ังในเชิงวิพากษ์ เชิงนามธรรม เชิงสมมุติฐาน และเชิงนิรนัย (deductive) 

อย่างไรก็ตามการสอนแบบ case method มีข้อเสียคือไม่สามารถสร้างทักษะในการประกอบ
วิชาชีพให้นักศึกษาได้ นักสัจนิยมทางกฎหมายเห็นว่า case method เป็นการศึกษาท่ีหยุดนิ่ง (static) เพราะสิ่งที่
ศึกษาคือค าวินิจฉัยของศาลที่ตัดสินไปแล้ว ไม่ใช่วิธีคิดท่ีจะน าไปสู่การปฏิรูปกฎหมาย อีกท้ังไม่ใช่การศึกษาท่ี
แท้จริง เพราะกฎหมายมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่อาจคาดการได้ด้วยการศึกษาค าวินิจฉัยของ
ศาลที่ตัดสินไปแล้ว นักสัจนิยมทางกฎหมายเห็นว่าการสอนให้นักศึกษาคิดอย่างนักกฎหมายเพียงอย่างเดียว      
อาจเป็นการท าลายคุณค่าของวิชาชีพทางกฎหมายเพราะอาจท าให้นักศึกษากลายเป็นนักกฎหมายที่มี
ความสามารถทางเทคนิคแต่ไร้คุณธรรม ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงพันธะและความรับผิดชอบที่นักกฎหมาย
พึงมีต่อสังคม ศาสตราจารย์ Karl Llewellyn แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้กล่าวถึงการสอนให้นักศึกษาคิดอย่าง
นักกฎหมายว่าเป็นการสอนให้นักศึกษาละทิ้งสามัญส านึก จริยธรรม และส านึกแห่งความเป็นธรรม ทั้งยงัเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์โดยไม่น าอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  นักศึกษาจะถูกฝึกให้พิจารณา
เฉพาะข้อเท็จจริงที่ได้รับ และใช้กฎหมายอย่างเครื่องจักร 

การน าวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกมาใช้ในโรงเรียนกฎหมายของประเทศต่าง  ๆ นับได้ว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนกฎหมายครั้งส าคัญ ระเบียบวิธีการสอนที่ใช้ในการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก คือ ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง ต้องใช้ทฤษฎีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ต้องด าเนินบทบาทของ
นักกฎหมายภายใต้การให้ค าแนะน าก ากับดูแล และตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน และต้องทบทวนตรวจสอบ
ประสบการณ์และสะท้อนความเห็นของตน การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม
อย่างหลากหลาย และมีวิธีการประเมินผลหลายวิธีตลอดระยะเวลาการศึกษา ไม่ได้ใช้เฉพาะการสอบปลายภาค
การศึกษา นักศึกษาจึงมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากผลการประเมิน 

ด้วยวิธีการสอนดังกล่าวท าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพทาง
กฎหมาย พร้อมกับได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและบทบัญญัติของกฎหมาย และความเข้าใจในศักยภาพ
ตลอดจนข้อจ ากัดของระบบกฎหมายในโลกท่ีแท้จริง และท่ีส าคัญการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกให้ผลในด้านการ
ปลูกฝังคตินิยมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย  
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ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และก าหนดว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนกฎหมายที่ใช้ในสถาบันการศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงใช้การสอนแบบ

บรรยายเป็นหลักนักศึกษาจึงขาดโอกาสในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะด้านต่าง ๆ ศูนย์ให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษากฎหมายเชิง
คลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย โดยเชิญอาจารย์ผู้สอนกฎหมายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ในประเทศไทย และประเทศลาว ที่มีความสนใจในการพัฒนาวิธีการสอนมาร่วมประชุมร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นถึง
หลักการและวิธีการของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวีการสอนกฎหมายไทย” 

 

เครื่องมือ KM  เพ่ือช่วยเพื่อน : Peer Assist  
ผู้ให้ความรู้ ศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์ 
ชื่อเรื่อง (แนวปฏิบัติที่ดี) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 
ความรู้/บทเรียนที่ได้รับ 

ก. ปัญหาการศึกษากฎหมายไทย 
เมื่อพูดถึงปัญหาในการศึกษากฎหมายของเด็กไทย พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้  
1. วุฒิภาวะของนักศึกษา 
2. ความรู้พื้นฐานของเด็กไทย 
3. กระบวนการสอนซึ่งเน้นการบรรยาย นักศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ไม่ฝึกผู้เรียน

ให้รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ 
4. การวัดผลโดยการสอบ ร้อยละ 100 ไม่ได้ฝึกผู้เรียนในเชิงปฏิบัติ 
5. ศักยภาพของผู้เรียนในปัจจุบันด้อยลงในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ 
6. ปัญหาการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย 
7. การสอนกฎหมายแบบจารีตประเพณี ขาดการหาข้อเท็จจริงเชิงพ้ืนที่ ขาดทักษะการ

เผชิญหน้ากับสังคม ขาดการยึดโยงกับสังคมภายนอก 
8. ความสามารถในการน ากฎหมายไปใช้ 
9. ผู้สอนไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง 
 

ข. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) พ.ศ. 2552              
กับการจัดการศึกษากฎหมาย 

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (clinical legal education) เป็นวิธีการสอนและการศึกษา
กฎหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาและประเทศท่ีก าลังพัฒนา และท้ังที่
เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law และ Civil Law ในเบื้องต้นกล่าวได้ว่า การศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิกเป็นการสอนทักษะของนักกฎหมาย (lawyering skills) โดยใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม 
(interactive methods) โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการเรียนรู้จากการลงมือท า นอกจากนี้
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกยังมุ่งที่จะสอนและปลูกฝังความคิดในเรื่องบทบาทของนักกฎหมายในการสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมและการให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาก่อนที่จะ
ส าเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพเป็นนักกฎหมาย 

การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นต้นแบบของการศึกษากฎหมาย   
เชิงคลินิกในหลายประเทศ ได้พัฒนามาจากหน่วยความช่วยเหลือทางกฎหมาย (legal dispensary) ที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในฐานะกิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นงานอาสาสมัคร    
จนกลายเป็นวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐมีวิชาคลินิก 
มากกว่าหนึ่งวิชา เช่น มหาวิทยาลัย Georgetown มีคลินิกเฉพาะทางถึง 14 คลินิก และเปิดสอนกระบวนวิชาที่
เป็นการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกถึง 23 กระบวนวิชา โดยเฉลี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิชาคลินิกประมาณ 6 วิชา 
มหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่งถือว่าการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกคือจุดแข็งหรือจุดเด่นของตน ดังเช่น Yale Law  
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School และ Georgetown Law  School ในปัจจุบัน หลายประเทศได้น าวิธีการสอนกฎหมาย
เชิงคลินิกไปใช้ในการสอนกระบวนวิชาทางกฎหมายอื่นๆ ด้วย มิได้จ ากัดไว้แต่เฉพาะการสอนกระบวนวิชาคลินิก
กฎหมายเท่านั้น 

 

เป้าหมายการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
ในยุคเริ่มต้นของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก John Bradway ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษา

กฎหมายด้วยวิธีการนี้ ได้ตั้งเป้าหมายในการศึกษาไว้ 5 ประการ คือ 
1. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงช่องว่างการศึกษาเชิงทฤษฏีในโรงเรียนกฎหมายเข้ากับการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ 
2. เพ่ือสังเคราะห์ความรู้ในกฎหมายต่างๆ ทั้งกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสารบัญญัติที่นักศึกษา

ได้ศึกษา 
3. เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นในความเป็นมนุษย์อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษา

กฎหมายและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 
4. เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นในการท าหน้าที่ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย  
5. เพ่ือสอนนักศึกษาให้คิดถึงข้อกฎหมายและประเด็นในคดีตั้งแต่เริ่มต้น มากกว่าที่จะคิดถึงผล

ของค าตัดสินของศาลหลังจากท่ีคดีได้เสร็จสิ้นไปแล้ว 
ต่อมาในปี 1992 สมาคมโรเรียนกฎหมายอเมริกาโดยคณะกรรมาธิการว่าด้วยอนาคตของคลินิก

กฎหมายในมหาวิทยาลัย (the AALS Committee on the Future the In-House Clinic) ได้ขยายเป้าหมาย
ของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกออกเป็น 9 ประการ คือ 

1. เพ่ือพัฒนาวิธีการวางแผนการจัดการและการวิเคราะห์ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ผ่านการ
พิจารณาคดีของศาล ซึ่งข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้จะยังไม่เป็นระบบ ต่างจากที่ปรากฏในคดีท่ีมีค าพิพากษาแล้ว  

2. เพ่ือให้การศึกษาด้านทักษะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เช่น การสอบถาม
ข้อเท็จจริง การให้ค าปรึกษา และการค้นหาข้อเท็จจริง 

3. เพ่ือสอนวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
4. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพจากประสบการณ์ตรง  
5. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงความต้องการและวิธีการในการด าเนินบทบาทของนักกฎหมาย  
6. เพ่ือให้โอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน 
7. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงพันธะในการให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาส วิธีการในการด าเนินตาม

พันธะดังกล่าว และผลของระบบกฎหมายที่มีต่อคนยากจน 
8. เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสในการตรวจสอบผลของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริง และ

เป็นการสร้างห้องปฏิบัติการแก่นักศึกษาและอาจารย์ในการศึกษากฎหมายเฉพาะทาง และ 
9. เพ่ือวิพากษ์ศักยภาพและข้อจ ากัดของนักกฎหมายและระบบกฎหมาย  
ลักษณะของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นทั้งวิธีการสอนและวิธีการเรียนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการลงมือท าด้วยตนเอง (Learning through doing) ภายใต้การก ากับดูแลและการแนะน าของอาจารย์
หรือนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ ผู้เรียนจึงได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ท างานของนักกฎหมาย โดยทั่ว ไป
งานที่ท า ได้แก่ การให้ค าปรึกษา การให้บริการทางกฎหมาย และการสอนกฎหมายแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่อาจเข้าถึงบริการทางกฎหมายได้เนื่องจากไม่มีความสามารถที่จะจ่ายค่าตอบแทน ในบาง
ประเทศ ดังเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ศาลสูงของฟิลิปปินส์ อนุญาตให้นักศึกษาของคลินิกกฎหมายท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนในศาลให้กับลูกความซึ่งเป็นผู้ยากไร้ได้ในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง  
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โดยทั่วไปการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกมักจะหมายถึง in-house clinics ซึ่งนักศึกษาท าหน้าที่
ให้บริการทางกฎหมายภายใต้การควบคุมของอาจารย์ในส านักงานกฎหมายที่โดยปกติจะอยู่ในมหาวิลัยนั้นเอง   
แต่มหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ค าว่าการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกโดยหมายรวมถึง externship programs ซ่ึงเป็น
การส่งนักศึกษางานด้านกฎหมายตามสถานที่ท างานต่างๆ ที่อยู่นอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน และนักศึกษาเหล่านี้อาจท างานภายใต้การดูแลของทนายความหรือผู้พิพากษา และ simulation courses 
ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่จะสมมุติให้นักศึกษาเป็นทนายความในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมมติขึ้นด้วย นอกจากนี้รูปแบบ
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกท่ีแพร่หลายในช่วงหลัง คือ คลินิกให้การศึกษากฎหายแก่ชุมชน (legal literacy หรือ
street law-type clinics) ลักษณะที่ส าคัญของคลินิกชนิดนี้ คือ นักศึกษาเป็นผู้สอนกฎหมายให้แก่ผู้เรียนซึ่ง เป็น
ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่างๆ เช่น โรงเรียนมัธยม เรือนจ า สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก บ้านพักคนเร่ร่อนจรจัด 
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้รับหน่วยกิจการศึกษาเช่นเดียวกับการเรียน
วิชาอ่ืน ในปัจจุบันโรงเรียนกฎหายในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 40 แห่งเปิดสอนวิชา street law ดังเช่น 
มหาวิยาลัย Columbia, Georgetown, Pennsylvania, Southern Methodist, Temple และ Yale เป็นต้น 
ศาสตราจารย์ Stephen Wizner แห่งมหาวิทยาลัย Yale ได้กล่าวว่า “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นการ
ปฏิรูปการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีส าคัญที่สุดนับแต่ Christopher Langdell ได้น าวิธี case 
method มาใช้ที่ Harvard เมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา” 

ปัญหาการศึกษาแบบบรรยาย 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกได้รับการยอมรับและแพร่หลายใน

สถาบันการศึกษาต่างๆ คือ ความเคลื่อนไหวของนักวิชาการกลุ่มสัจนิยมทางกฎหมาย (legal realism) ที่เกิดขึ้น
ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 อันมีที่มาจากความไม่พึงพอใจในวิธีการเรียนการสอนแบบ case method และ Socratic 
method ที่ใช้ในโรงเรียนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา นักสัจนิยมทางกฎหมายเห็นว่าวิธีการสอนแบบ 
case method และ Socratic method แม้จะมีข้อดีมากกว่าการสอนแบบบรรยาย เพราะในการสอนแบบ
บรรยายนักศึกษาแทบจะไม่ต้องท าอะไร ไม่ค่อยรู้ว่าจะน าสิ่งที่เรียนไปใช้ได้อย่างไร และนักศึกษาจะได้เรียนรู้มาก
น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก แต่การสอนแบบ case method ท าให้นักศึกษาได้รับการสอน
ให้คิดเชิงวิพากษ์ เชิงนามธรรม เชิงสมมติฐาน และเชิงนิรนัย (deductive) 

อย่างไรก็ตามการสอนแบบ case method มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถสร้างทักษะในการประกอบ
วิชาชีพให้นักศึกษาได้ นักสัจนิยมทางกฎหมายเห็นว่า case method เป็นการศึกษาท่ีหยุดนิ่ง (static) เพราะสิ่งที่
ศึกษาคือค าวินิจฉัยของศาลที่ตัดสินไปแล้ว ไม่ใช่วิธีคิดท่ีจะน าไหสู่การปฏิรูปกฎหมาย อีกทั้งไม่ใช่การศึกษาที่ 
แท้จริง เพราะกฎหมายพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีไม่อาจคาดการได้ ด้วยการศึกษาค าวินิจฉัยของ
ศาลที่ตัดสินไปแล้ว นักสัจนิยมทางกฎหมายเห็นว่าการสอนให้นักศึกษาคิดอย่างนักกฎหมายเพียงอย่างเดียว    
อาจเป็นการท าลายคุณค่าของวิชาชีพทางกฎหมายเพราะอาจท าให้นักศึกษากลายเป็นนักกฎหมายที่มี
ความสามารถทางเทคนิคแต่ไร้คุณธรรม ประกอบวิชาชีพโดยไม่ค านึงถึงพันธะและความรับผิดชอบที่นักกฎหมาย
พึงมีต่อสังคม ศาสตราจารย์ Karl Llewellyn แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ได้กล่าวถึงการสอนให้นักศึกษาคิดอย่าง
นักกฎหมายว่า เป็นการสอนให้นักศึกษาละทิ้งสามัญส านึก จริยธรรม และส านึกแห่งความเป็นธรรม ทั้งยังเป็นการ
ฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์โดยไม่น าอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง นักศึกษาจะถูกฝึกให้พิจารณา
เฉพาะข้อเท็จจริงที่ได้รับ และใช้กฎหมายอย่างเครื่องจักร 

“The hardest job of the first year is to lop off your common sense, to knock your 
ethics into temporary anesthesia. You view of social policy, your sense of justice-to knock these 
out of you along with woozy thinking, along with ideas all fuzzed along their edges. You are to 
acquire ability to think precisely, to analyze coldly, to work within a body of materials that is 
given, to see, and see only, and manipulate, the machinery of the law 
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ระเบียบวิธีการสอน 
ระเบียบวิธีการสอนที่ใช้ในการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก คือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท า

ด้วยตนเอง ต้องใช้ทฤษฎีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ต้องด าเนินบทบาทของนักกฎหมายภายใต้การให้
ค าแนะน า ก ากับดูแล และตรวจสอบจากอาจารย์ และต้องทบทวนตรวจสอบประสบการณ์และสะท้อนความเห็น
ของตน การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย และมีการประเมินผล
หลายวิธีตลอดระยะเวลาการศึกษา ไม่ได้ใช้เฉพาะการสอบปลายภาคการศึกษา นักศึกษาจึงมีโอกาสในการพัฒนา
ตัวเองจากผลการประเมิน 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ด้วยวิธีการสอนของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกดังกล่าวท าให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่

จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย พร้อมกับได้รับความรู้ ความเข้าใจในทฤษฏีและบทบัญญัติของ
กฎหมาย ความเข้าใจในศักยภาพตลอดจนข้อจ ากัดของระบบกฎหมายในโลกท่ีแท้จริง และที่ส าคัญการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิกให้ผลในด้านการปลูกฝังคตินิยมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดศึกษา พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ พื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการ
วิจัยที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย 

นอกจากนี้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ
ยังได้ก าหนดว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม               
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ            
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับความหมายของ
มาตรฐานแต่ละด้านนั้น คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ค าอธิบายไว้ ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ หมายรวมถึงความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย  

3. ทักษะทางเชาวน์ปัญญา ( Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง การมีอิสระในการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถด้านภาษา การสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ  
เป็นแบบอยางท่ีดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็นต้น  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกบั
ความกา้วหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  

3. ด้านทักษะทางปัญญา ( Cognitive Skills) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไข
ปัญหาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills 
and Responsibility) มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไมว่าจะเป็นผู้น าหรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบ
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้พัฒนาตนเองและอาชีพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
( Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) สามารถศึกษาและ
ท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได้ 

ค. หลักสูตรการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 

 เพ่ือประโยชน์ในการแสดงให้เห็นว่าวิธีการของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกสามารถท าให้การศึกษา
กฎหมายบรรลุตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงขอยกตัวอย่าง
หลักสูตรคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย Yale หลักสูตรวิชา Street Law : High School ของ
มหาวิทยาลัย Georgetown และ ศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. วิชาคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย Yale 
วิชาคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย Yale เป็นการศึกษาแบบสหสาขาวิชา               

มีจ านวนหน่วยกิต 3 หน่วย ใช้วิธีวัดผลประเมินผลแบบผ่านหรือไม่ผ่าน นักศึกษาต้องท างานเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือท าโครงการเชิงนโยบายให้กับลูกความที่เป็นองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรไม่แสวงหา  
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ก าไร หน่วยงานราชการ และ องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดภาคการศึกษา นักศึกษากฎหมายต้องท างานเป็นกลุ่ม
ร่วมกับนักศึกษาของโรงเรียนป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หรือนักศึกษาของภาควิชาอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย กลุ่มละ           
2-4 คน งานของนักศึกษาอาจเป็นการท าคดี การร่างกฎหมาย การค้นคว้าและร่างเอกสารเพื่อด าเนินคดี                  
การเจรจาต่อรองกับฝ่ายต่างๆ การจัดการคดีของชุมชน การรณรงค์โครงการทางสื่อต่างๆ การเข้าร่วมใน
คณะท างานของผู้มีส่วนได้เสีย หรือเขียนข้อเสนอโครงการเชิงนโยบาย เนื้อหาวิชาจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ า พลังงาน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิ่งมีชีวิตที่ก าลังจะสูญพันธ์ 
และองค์กรก ากับดูแลสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของวิชาคลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม คือ เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษา 
เกี่ยวกับการท างานของนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การก าหนดนโยบาย รวมถึงประโยชน์ของการท างานเพ่ือ
ประโยชน์ของสาธารณะ แก่นแท้ของคลินิก คือ การท าให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงกับโครงการจริง เป็นการให้
นักศึกษาออกจากวิธีการค้นคว้าแบบเดิมไปสู่โลกของการเจรจาต่อรองที่สลับซับซ้อน การวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
การเมือง และเศรษฐกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการบริการสังคม การสัมมนาในวิชานี้ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิธีต่างๆ ที่นักกฎหมาย
อาชีพด้านสิ่งแวดล้อมใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามต้องการ 

ในการเรียนวิชานี้นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 40 นาที ซึ่ง
อาจเป็นการสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเป็นการประของกลุ่มที่ท าโครงการเดียวกัน 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมในการสัมมนาและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในเอกสารที่ก าหนดให้อ่านล่วงหน้า 
และต้องใช้เวลาท างานให้กับโครงการของกลุ่มประมาณ 10 – 12 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ในส่วนที่เป็นการสัมมนาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งเป็นการฝึกหัดการเจรจาต่อรองจากสถานการณ์จ าลอง การประชุมกลุ่มจะนัดหมายตามเวลาที่ทุกคน 
สะดวก คลินิกมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องส่งส าเนาเอกสาร และโทรศัพท์ที่สามารถ
เปิดเสียงรับฟังได้ 

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษานักศึกษาต้องพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผู้อ านวยการ
คลินิกได้รับจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่วนจะมีประเด็นทั้งข้อกฎหมายและนโยบาย แล้วเลือกท าหนึ่งโครงการตลอด          
ทั้งเทอม นักศึกษาอาจเสนอโครงการและลูกความของตนเองก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ
คลินิก นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องพบกับลูกความของตนเพ่ือพัฒนาแผนการท างานโดยละเอียด และต้องด าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าวตลอดภาคการศึกษา นักศึกษาทุกกลุ่มต้องพบผู้อ านวยการคลินิกทุกสองสัปดาห์เพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และเพ่ือก าหนดแหล่งทรัพยากรที่อาจเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องมีงานเขียนชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้น หรือชิ้นเล็กหลายชิ้นที่ผลิตขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกความของกลุ่มตามที่ก าหนดไว้ในแผนการท างาน และต้องสรุปโครงการของตนให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง
ทั้งในช่วงกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาที่ผ่านวิชานี้ไปแล้วอาจท างานให้ลูกความต่อในภาคการศึกษาต่อไปโดย
จะได้รับ 1 หน่วยกิตจากการท างานสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
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2. วิชา Street Law : High School มหาวิทยาลัย Georgetown 
วิชา Street Law : High School ของมหาวิทยาลัย Georgetown เป็นวิชา 6 หน่วยกิต ใช้เวลา

ตลอดปีการศึกษา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองขึ้นไปตามหลักสูตร J.D. ทีไ่ด้ศึกษา
วิชาตามหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต ในการศึกษาวิชานี้นักศึกษาต้องสอนกฎหมายเชิงปฏิบัติ 
(practical law) ในโรงเรียนมัธยมปลาย เนื้อหาวิชาที่สอนตัวอย่าง เช่น กฎหมายอาญาสารบัญญัติและวิธีสาร
บัญญัติ กฎหมายผู้บริโภค ละเมิด ครอบครัว ที่อยู่อาศัย และสิทธิของปัจเจกบุคคล ก่อนสิ้นสุดการศึกษามีการ
แข่งขันการพิจารณาคดีจ าลอง (mock trial) นอกจากการสอนแล้วนักศึกษาต้องเข้าสัมมนาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมายและวิธีการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมที่ต้องใช้ในการสอน ส าหรับทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เป็นจุดเน้นของกระบวนวิชาคือการคิดเชิงวิพากษ์ การวางแผนและเตรียมการ และ
การสื่อสารกับบุคคลทั่วไป 

ก่อนเริ่มสอนจริงนักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ การแนะน าชั้นเรียน และการฝึกการสอน 
โดยในการฝึกนักศึกษาต้องเตรียมแผนการสอนส าหรับการสอนประมาณ 10 นาที และสอนอาจารย์ เพื่อนร่วมชั้น 
และนักศึกอีกสามคนที่ต้องฝึกการสอนเหมือนกัน ตามแผนการสอนที่ตนเตรียมมา อาจารย์และเพ่ือนร่วมชั้น ท าตัว
เสมือนว่าเป็นนักเรียนมัธยมปลาย แม้ชั้นเรียนจ าลองนี้จะไม่สามารถเตรียมนักศึกษาได้ทุกสถานการณ์อันอาจ
เกิดข้ึนได้ในระหว่างการสอนนักเรียนมัธยมปลาย แต่เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้วางแผน จัดระบบ และเสนอ
บทเรียนในชั้นเรียนจ าลอง หลังจากนั้นผู้สอนจะได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของตนจากทั้งชั้น รวมทั้งมี
การระดมสมองเพ่ือท าให้การสอนบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการสอนที่โรงเรียน นักศึกษาต้องสอนอย่างน้อยสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นการสอน
ครั้งละหนึ่งชั่วโมงสามครั้ง หรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งสองครั้งก็ได้ ในการสอนแต่ละครั้งนักศึกษาท่ีเป็นผู้สอนต้องเขียน
เป้าหมายการสอน และวิธีการสอนลงในแผนการสอนที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของชั้นเรียน  เครื่องมือ
หรือวิธีการที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และวิธีการประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือหรือวิธีการดังกล่าว 
โดยปกติแผนการสอนที่ว่านี้นักศึกษาต้องท าด้วยตนเอง แต่ก็อาจน าเอาแผนการสอนเดิมท่ีมีอยู่แล้ วมาปรับแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อน ามาใช้สอนได้หากจ าเป็น 

นอกจากต้อท าแผนการสอนแล้ว นักศึกษาต้องเขียนบันทึก (journal) ถึงความคิด ความรู้สึก 
และสิ่งที่ประสบพบเห็น บันทึกของนักศึกษามักจะถูกน ามาใช้ประกอบการประเมินเหตุที่ท าให้ชั้นเรียนประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว และการได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ทั้งนี้นักศึกษาต้องส่งแผนการสอนและบันทึก
ดังกล่าวเดือนละหนึ่งครั้งพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน แบบทดสอบ และ ตัวอย่างผลงานของนักเรียน
มัธยม 

ในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้ควบคุมจะเข้าสังเกตการณ์การสอนของนักศึกษาประมาณ  
3 ครั้ง โดยในระหว่างการสังเกตการณ์ อาจารย์ผู้ควบคุมจะจดบันทึกรายละเอียดของเนื้อหาที่สอน และ
ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ใช้ โดยเฉพาะในเรื่องการมีสัมพันธ์ภายในห้องเรียน และดูว่านักศึกษากฎหมายได้ใช้
เทคนิคการสอนต่างๆ ที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจและสนใจในเนื้อหาที่สอน หลังจากการสังเกตแต่ละครั้ง นักศึกษา 
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และอาจารย์ร่วมกันทบทวนและสรุป (debrief) โดยใช้เวลาประมาณสามสิบนาที หรือหนึ่งชั่วโมง การร่วมกัน
ทบทวนและสรุปนี้ให้โอกาสนักศึกษาและอาจารย์สะท้อนถึงความส าเร็จ หรือ ล้มเหลวของการเรียนการสอนใน
ห้อง และเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงน าเสนอแนวความคิดเพ่ือที่จะให้มีการเตรียมตัวที่ดีข้ึนในห้องในโอกาสต่อไป 

นอกจากการสอนในห้องและการน าเสนอแผนการสอนและบันทึกประจ าวัน การประเมิน
นักศึกษาที่เป็นผู้สอนยังประเมินจากการมีส่วนร่วมในการสัมมนาประจ าสัปดาห์ และการสาธิตการสอนของ              
พวกเขา การสาธิตดังกล่าวท าให้นักศึกษาในคลินิกมีโอกาสก าหนดรูปแบบของระเบียบวิธีการสอนให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน โดยนักศึกษาต้องสาธิตการสอนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นอีกหนึ่งคนปีละหนึ่งครั้ง เนื้อหาที่จะน ามาสอนใน
การสาธิตคือเนื้อหาที่จะใช้สอนในชั้นเรียนของตน ในการสัมมนานักศึกษาท่ีเป็นผู้สาธิตต้องเสนอรายละเอียดใน
แผนการสอนและรูปแบบของห้องเรียนประมาณ 25 นาที หลังจากการสาธิตการสอน ผู้สาธิตต้องทบทวนและสรุป 
(debrief) ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องเป็นเวลา 25 นาที ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีโอกาสได้รับค าวิพากษ์วิจารณ์จากเพ่ือน
ร่วมชั้นและยังท าให้เพ่ือนร่วมชั้นได้บทเรียนที่จะน าไปใช้และดัดแปลงตามความต้องการแต่ละห้องเรียน 

3. ศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ลักษณะของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
1. การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นทั้งวิธีการสอน และวิธีการเรียนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม 

ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือท าด้วยตนเอง (learning through doing) ภายใต้การก ากับดูแลและการแนะน าของ
อาจารย์หรือนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ 

2. โดยทั่วไปงานที่ท า ได้แก่ การให้ค าปรึกษา การให้บริการวิชาการทางกฎหมาย และการสอน
กฎหมายแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

ระเบียบวิธีการสอน 
1. ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง 
2. ใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 
3. ต้องใช้ทฤษฏีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง 
4. ต้องด าเนินบทบาทของนักกฎหมายภายใต้การให้ค าแนะน า ก ากับดูแล และตรวจสอบจาก

อาจารย์ผู้สอน 
5. มีวิธีการประเมินผลหลายวิธีตลอดระยะเวลาการศึกษา 
6. นักศึกษาต้องทบทวนตรวจสอบประสบการณ์และสะท้อนความเห็นของตน 

  ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาของศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษารับข้อเท็จจริงและค าขอปรึกษาจากผู้ขอค าปรึกษา  
 ขั้นตอนที่ 2 เสนอเรื่องต่อหัวหน้าศูนย์เพื่อพิจารณารับหรือปฏิเสธการให้ค าปรึกษา 
 ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาค้นคว้าข้อกฎหมายเพื่อก าหนดแนวทางในการให้ค าปรึกษา และอาจ
สอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษาเสนอแนวทางการให้ค าปรึกษาต่ออาจารย์ อาจารย์ให้ความเห็น 
 ขั้นตอนที่ 5 นักศึกษาอาจต้องค้นคว้าข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
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 ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอความเห็นเพื่อให้อาจารย์ผู้ควบคุม และหัวหน้าศูนย์ให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 7 นักศึกษาให้ค าปรึกษาแก่ผู้ขอค าปรึกษา 
 ขั้นตอนที่ 8 ติดตามประเมินผลการให้ค าปรึกษา 

การน าวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกมาใช้ในโรงเรียนกฎหมายของประเทศต่าง ๆ นับได้ว่าเป็น
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนกฎหมายครั้งส าคัญ ระเบียบวิธีการสอนที่ใช้ในการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก คือ 
ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง ต้องใช้ทฤษฎีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ต้องด าเนิน
บทบาทของนักกฎหมายภายใต้การให้ค าแนะน าก ากับดูแล และตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน และต้องทบทวน
ตรวจสอบประสบการณ์และสะท้อนความเห็นของตน การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมี
ส่วนร่วมอย่างหลากหลาย และมีวิธีการประเมินผลหลายวิธีตลอดระยะเวลาการศึกษา ไม่ได้ใช้เฉพาะการสอบ
ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาจึงมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากผลการประเมินด้วยวิธีการสอนดังกล่าวท าให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย  พร้อมกับได้รับความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฎีและบทบัญญัติของกฎหมาย และความเข้าใจในศักยภาพตลอดจนข้อจ ากัดของระบบกฎหมายในโลกท่ี
แท้จริง และท่ีส าคัญคือการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกให้ผลในด้านการปลูกฝังคตินิยมและจริยธรรมของนักกฎหมาย                    
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้
ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา                       
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                   
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และก าหนดว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนกฎหมายที่ใช้ใน
สถาบันการศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงใช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลักนักศึกษาจึงขาดโอกาสในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และทักษะด้านต่าง ๆ  

วิธีการของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกสามารถตอบสนองความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาไทย
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถท าให้การศึกษากฎหมายบรรลุมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีปัจจัยส าคัญ คือ 
การบูรณาการความรู้เชิงทฤษฏีเข้ากับทักษะในการประกอบวิชาชีพ การที่นักศึกษาได้รับโอกาสในการท างานของ
นักกฎหมายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านกฎหมายหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้การควบคุมดูแล
อย่างเหมาะสมของอาจารย์ ปัญหาส าคัญที่น่าจะต้องช่วยกันคิดต่อไปคือท าอย่างไรวิธีการของการศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิกจึงจะเข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนกระบวนวิชากฎหมายทุกกระบวนวิชา ศาสตราจารย์ Margaret 
Martin Barry ศาสตราจารย์ Jon C. Dubin และศาสตราจารย์ peter A. Joy กล่าวว่า “แม้ว่าการท าให้นักศึกษา
เข้าใจว่าความเป็นธรรมในสังคมและอุดมคติอ่ืนๆ เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบวิชาที่ท าดังกล่าว และแทบจะหา
กระบวนวิชาที่ท าให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของนักกฎหมายในการให้บริการโดย
ไม่คิดค่าตอบแทนและหน้าที่ในการพัฒนาระบบกฎหมายไม่ได้เลย แต่ที่หายากยิ่งกว่าคือโรงเรียนกฎหมายที่ตลอด
หลักสูตรมีการเน้นย้ าในอุดมคติของวิชาชีพเหล่านี้” 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย” 
 

เครื่องมือ KM  เพ่ือนช่วยเพื่อน : Peer Assist  
ผู้ให้ความรู้ Mr.Bruce A. Lasky, Ms. Wendy Morrish  

Co-Directors of Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal  
Education Initiative 

ชื่อเรื่อง (แนวปฏิบัติที่ดี) วิธีการสอนกฎหมายเชิงคลินิก (CLE Teaching Methods) 
ความรู้/บทเรียนที่ได้รับ 

ก. ระเบียบวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเบื้องต้น (Introduction to CLE 
Methodology) 

การสอนกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความก้าวหน้ามากข้ึนในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็น
ประเทศ ลาว กัมพูชา ซึ่งการสอนกฎหมายแบบเดิมนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 
ส่งผลให้ประสิทธิผลไม่ดีตามไปด้วย ในกระบวนการเรียนการสอนเชิงคลินิก เราสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนรายวิชาการทางด้านกฎหมายได้หลากหลาย เช่น วิชากฎหมายนิติกรรม-สัญญา กฎหมายอาญา กฎหมาย
ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการการจัดการเรียนการสอนหลายหลายวิธีเพ่ือบรรลุสู่มาตรฐาน TQF  

วีการที่บุคคลได้เรียนรู้ (How People Learn? ) 
Mr.Bruce A. Lasky เล่าประสบการณ์ในการเรียนกฎหมายให้ฟังว่า เมื่อประมาณ 22 ปีที่แล้ว      

ได้เรียนที่โรงเรียนสอนกฎหมายแห่งหนึ่ง และต้องสอบเนติบัณฑิตเพ่ือให้ได้ใบอนุญาต และใช้เวลาอีก 3 ปี ในการ
เรียนปริญญาโท ซึ่งตอนที่ศึกษาเนติบัณฑิตนั้น ในวิชากฎหมายสัญญา วิธีพิจารณาความ ทรัพย์สิน ต้องมาเรียน
ใหม่ทั้งหมด เพราะจ าอะไรไม่ได้เลย ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหาก็มาจากการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีเน้นการบรรยาย 
ซ่ึงการเรียนการสอนที่แท้จริงนั้นควรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ได้จริงมากกว่า ซึ่งต้องใช้หลาย
เทคนิคในการสอน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการดู (watch) การคิด (think) การปฏิบัติ (do) และ การรู้สึก (feel) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คนเราจะจ าได้มากน้อยแค่ไหน?  (How Much Do People Remember?) 
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Mr.Bruce A. Lasky ได้น าปิรามิดการเรียนรู้ (The Learning Pyramid) มาอธิบายให้ฟังถึง
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนวิธีต่างๆ โดย ชี้ให้เห็นว่าหลังจากท่ีบุคคลได้เรียนผ่านไปหนึ่งปี                    
จะสามารถจ าเนื้อหาที่เรียนได้กี่เปอร์เซนต์ “When you learn something, how much do you 
remember 1 year later?” 

ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review แสดงให้
เห็นถึงค่าร้อยละจากการจัดกิจกรรมที่ต่างกันแต่ละอย่าง  โดยกิจกรรมท่ีต่างกันจะท าให้เราจดจ าสิ่งที่ได้การเรียนรู้
ต่างกันด้วย ดังรูป 

 
ปิรามิดการเรียนรู้ (The Learning Pyramid) 

จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. การเรียนในห้องเรียน (Lecture)  นั่งฟังบรรยาย จะจ าได้เพียง  5% 
2. การอ่านด้วยตัวเอง (Reading)  จะจ าได้เพ่ิมข้ึนเป็น 10% 
3. การฟังและได้เห็น (Audiovisual) เช่น การดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ การอัดเสียงของอาจารย์มาฟัง 

การจ าเป็นเพลง จ าได้ 20%   
4. การได้เห็นตัวอย่าง (Demonstration)  จะช่วยให้จ าได้  30% 
5. การได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน (Discussion)  เช่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม            

จะช่วยให้จ าได้ถึง  50% 
6. การได้ทดลองปฏิบัติเอง (Practice doing)  จะจ าได้ถึง  75% ที่ท าให้จ าได้มากก็เพราะว่า

เป็นการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง 
7. การได้สอนผู้อื่น (Teaching) เช่น การติว หรือการสอน  จะช่วยให้จ าได้ถึง  90% 
(Harvard Business Review, 2554: ออนไลน์) 
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กลุ่มแรกใช้ชื่อว่า Traditional Passive ซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย การอ่าน การได้ดูและได้
ยินเสียง การสาธิตท าให้ดู กลุ่มแรกเป็นการเรียนรู้ที่เริ่มจากคนอื่น แล้วน ามาให้เราแบบ outside-in หรือเป็นวิธีที่
คนเข้าใจเรื่องนี้น าความรู้เรื่องนั้นเอามาถ่ายทอดให้เราคล้ายๆ การเรียนสิ่งที่ตกผลึก วิเคราะห์มาแล้วระดับหนึ่ง 
ผู้เรียนเป็นผู้รับรู้มากกว่า แบบ Inductive learning 

ส่วนกลุ่มที่ 2 ใช้ค าว่า Teaming Active ซึ่งประกอบด้วย การพูดคุยกันในกลุ่มย่อย การลงมือ
ปฏิบัติ และการได้ถ่ายทอดสิ่งที่ท าได้ให้คนอ่ืน เป็นการเรียนรู้ที่ต้องท าความเข้าใจด้วยตนเอง แล้วสะท้อนออกมา
ด้วยการปฏิบัติ เป็นการเรียนแบบเข้าใจข้างในตัวเราเองก่อนแล้วถึงจะถ่ายทอดให้คนอ่ืน  หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการ
เรียนแบบค่อยๆ ตกผลึกสิ่งที่เห็น สิ่งที่สังเกตแล้วมาปะติดประต่อเป็นแนวคิด หรือหลักการ เป็นการเรียนแบบ 
Deductive learning 

กลุ่มหลังนี้ได้ข้อสรุปว่า มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดีกว่า หมายถึงระดับความลึกของการ
เข้าใจในเรื่องใด เรื่องหนึ่งในระดับที่ลึกกว่า (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554: 
ออนไลน์) 

ปัจจุบันการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ใช้วิธีการในกลุ่มแรกมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าง่ายกว่า  
เพราะวิธีการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีสองนั้นต้องมีความสามารถในการออกแบบมากกว่า  ต้องใช้เวลามากกว่า ต้องใช้ความ
อดทนเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงมากกว่า เลยท าให้คนส่วนใหญ่หันไปใช้วิธีเรียนรู้แบบเดิมและท ามานานจนกลายเป็น
การปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

วิธีการสอน (Teaching Methods) 
1. ระดมความคิด (Brainstorming) 

เป็นวิธีการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้ประชุมเพ่ือร่วมกันออกความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้
บรรยากาศทีเ่ป็นกันเอง ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างต่อเนื่องพรั่งพรู  เหมือนมีพายุพัดอยู่ในสมอง 
ฝึกให้ผู้เรียนไดเ้สนอวิธีการแก้ไขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มโดยวิธีคิดแบบปัจจุบันทันด่วน 
เท่าท่ีความคิดของสมาชิกคนใดคนหนึ่งจะคิดขึ้นมาได้ในขณะนั้น ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีแต่เสนอข้ึนมาเท่านั้น 
ค าเสนอจะถูกบันทึกไว้ (บนกระดานด า) เพ่ือประเมินผลหรือตามมติภายหลัง 
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2. การบรรยาย (Lecture การบรรยาย) 
การสอนที่ใช้การบรรยายในเนื้อหาวิชาการเพียงอย่างเดียวโดยทั่วไปนานและน่าเบื่อ  
Teaching by only speaking on a subject (typically to a class) usually long and 

boring. 

 
 
 

3. การโต้แย้งแสดงความคิดเห็น (Debates) 
เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายค้านในประเด็นใดประเด็น

หนึ่ง 
A formal contest in which the affirmative and negative sides of a topic are 

advocated by opposing speaker. 
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4. การท างานกลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม (Group Work & Group Discussion) 
เป็นการอภิปรายในหัวข้อหรืองานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
A discussion about a topic or task among participants  
 

 

 
 

5. การออกภาคสนาม (Field Trips) 
เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ด้วยตนเอง การเยี่ยมชมสถานีต ารวจ  

ห้องพิจารณาคดี โรงพยาบาล ห้องขัง 
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6. แสดงละคร (Role Plays) 
เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงสถานการณ์ที่จะช่วยให้เข้าใจความแตกต่างในความคิด หรือ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประมาณ 15 นาท ี
Acting a make-believes situation that will help to understand a differing point 

of view or social interaction Usually lasting 15 minutes. 

 
 

7. ศาลจ าลอง (Moot Court & Mock Trial) 
เป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนพิจารณาคดีเหมือนจริง 
A make believe trial 
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8. โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลจากการฟังหรือการชม  
“Equipment/Tools” used for Learners to either hear and/or watch the 

information about a topic 

 
 

9. โรงภาพยนตร์ (Theater) 
เป็นวิธีการสอนทีแ่สดงเรื่องราวหรือเหตุการณ์เฉพาะหรือสถานการณ์ทางสังคมต่อผู้ชม  
A performance to an audience about a story of set of events focusing a 

particular topic or social situation. 
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10. ผู้เรียนออกไปน าเสนอหน้าห้องและอธิบายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง (Take a 
Stand) 

ผู้เรียนออกไปน าเสนอหน้าห้อง และอธิบายความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง  
Learners go to the corner that best describes how they feel about that 
statement-each Learner then states their opinions and on their position 

 
 

11. ตั้งสมมติฐาน (Hypothetical problems) 
ผู้เรียนให้เหตุผล ความเป็นไปได้ ข้อเสนอ สถานการณ์ เพื่อหาค าตอบในเหตุการณ์นั้น  
Learners are given an imaged or made up possibility, circumstance, 

statement, prop9osal, situation to answer. 
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12. Fish bowl 

ปรึกษากันกับกิจกรรมของผู้เรียน และประเมินผลกิจกรรม  
A place, performance or discussion where the activity is viewed by the other 
Learners who then assess the activity 
 

 
 

13. การแสดงหุ่น (Puppet show) 
ใช้หุ่นที่เคลื่อนไหวด้วยมือหรือเส้นลวดในการแสดง 
A figure moved by the hand or by a wire in a performance. 
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14. เพลง (Songs) 
น าหัวข้อที่ศึกษามาปรับเข้ากับเพลงที่ร้อง 
An idea or topic with words that are adapted for singing. 

 
 

ข. การประเมินผล (Assessment & Evaluation) 
เราจะประเมินอะไร? (What do we assess?) 
1. การพัฒนาทางคุณธรรมและจริยธรรม (For ethical and moral development) 
2. การพัฒนาความรู้ (For development of knowledge) 
3. การพัฒนาทักษะทางปัญญา (For development of cognitive skills) 
4. การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (For development of 

interpersonal skills and personal responsibility) 
5. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการสื่อสาร (For development of analytical and 

communication skills) 
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ค. แม่แบบแผนการสอน การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education Lesson 
Plan Template) 

ต้องท าความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า ค าว่า CLE Program นั้นเราสามารถพิจาณาได้ใน 2 นัย 
กลา่วคือ ในฐานะท่ีเป็นวิธีการเรียนการสอน (method) และในฐานะท่ีเป็นวิชา (subject) 

การสอนกฎหมายเชิงคลินิกสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ ได้ทุกรายวิชาและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552  โดยมีแม่แบบแผนการสอน ดังนี้ 

1. หัวข้อ (TOPIC) : เรื่องท่ีสนใจ (THE SUBJECT TO BE TAUGHT) 
- ก าหนดหัวข้อให้แคบและเจาะจง (Make it narrow and specific) 
- ก าหนดหัวข้อให้สอนได้ตามเวลาที่ก าหนด (Within the time of the lesson) 

 2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (OUTCOMES) : ต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนนี้ (WHAT 
YOU WANT LEARNERS TO LEARN FROM THE LESSON)  

 หลังจากจบทบเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถ (AT THE END OF THIS LESSON LEARNERS 
WILL BE ABLE TO) 

1) มีความรู้ในเนื้อหาของบทเรียน (KNOWLEDGE TO BE LEARNED) 
2) มีทักษะในการปฏิบัติ (PRACTICAL SKILLS TO BE LEARNED) 
3) ซาบซึ้งในคุณค่า (VALUES TO BE APPRECIATED) 

1. เนื้อหา (CONTENT): จะสอนอะไร? (WHAT WILL BE TAUGHT?) 
- จะสอนอะไร? (WHAT WILL BE TAUGHT?) 
- ความรู้ที่จะสอนคืออะไร? (WHAT KNOWLEDGE WILL BE TAUGHT?) 
- ทักษะที่จะสอนคืออะไร? (WHAT SKILIS WILL BE TAUGHT?) 
- คุณค่าท่ีจะสอนคืออะไร? (WHAT VALUES WILL BE TAUGHT?) 

2. กิจกรรม (ACTIVITIES) : กิจกรรมที่ใช้เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ (ACTIVITES TO 
ACHIEVE OUTCOMES) 

- โฟกัสกิจกรรม (ระบุเวลา) FOCUSER ACTIVITY : (TIME) 
- ค าอธิบายขั้นตอนในการด าเนินงาน (ระบุเวลา) EXPLANATION OF STEPS IN 

ACTIVITY : (TIME) 
- การเตรียมส าหรับกิจกรรม (ระบุเวลา) PREPARATION FOR ACTIVITY : (TIME) 
- การด าเนินกิจกรรม (ระบุเวลา) CONDUCTING THE ACTIVITY : (TIME) 
- การประเมินผล/บรรยาย สรุปหลังกิจกรรม EVALUATION/DEBRIEF: (TIME) 
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3. อุปกรณ์ (RESOURCES) : สิ่งที่ต้องใช้ในการสอน (WHAT IS NEEDED TO TEACH THE 
LESSON)  

4. การประเมิน (EVALUATION) : ค าถามเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียน (QUESTIONS TO CHECK IF THE STUDENTS 
HAVE LEARNED ANYTHING)  

 เป็นการท าให้แน่ใจว่าการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ และผู้เรียนได้เรียนตู้ตามที่ผู้สอนต้องการ 
 Ways to make sure that you reached your objectives and the Learners learned 

what you wanted them to 
5. วิธีการสอน (TEACHING METHODS) : ใช้วิธีการสอนอะไรบ้าง (WHAT TEACHING 

METHODS WERE USED) 
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   ตัวอย่างแผนการสอน  

หัวข้อ (TOPIC) : กฎหมายครอบครัว (Family Law) 
- การหย่า (Divorce) 

1) จะด าเนินการหย่าอย่างไร (How to file for divorce) 
2) ปัญหาในการด าเนินการหย่า (Problems when filing for divorce) 
3) ปัญหาในขั้นตอนการหย่า (Procedural problems when filing for divorce) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (OUTCOMES) : หลังจากจบบทเรียนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ (At the end of this lesson 
Learners will: 

1) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการหรือข้ันตอนในการหย่า (Knowledge-know and 
understand the procedures in filing for divorce) 

2) เข้าใจว่าการหย่าท าอย่างไรและสามารถด าเนินการหย่าได้ (Skills/Practice-Know and 
understand the procedures in filing for divorce) 

3) เกิดความซาบซึ้งหรือเข้าใจในเหตุผลว่าสังคมต้องการให้การหย่าท าได้ยาก เพื่อให้แน่ใจว่า
การสมรสจะสิ้นสุดลงตามกฎหมายอย่างเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการนั้นต้องไม่ยากเกินกว่าที่จะท าได้
ส าหรับผู้ที่ต้องการหย่า (Values-Appreciate society’s need to have strict divorce procedures in order 
to make sure that the ending of a marriage is done in a proper and legal way. While at the same 
time the procedures must not be too difficult for a person filing for divorce.) 
เนื้อหา (CONTENT): 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการหย่า (Thai divorce law) 
2) แบบค าขอหย่า (Divorce filling forms) 
3) ข้อมูลที่ต้องใช้ในการกรอกแบบฟอร์ม (Information on filing out divorce forms) 
4) ค่าใช้จ่าย (Costs for divorce filing) 
5) คด/ีกรณีตัวอย่างของคนท่ีประสบปัญหาในการขอหย่าและสิ่งที่เกิดข้ึนกับบุคคลนี้ (Case 

example of a person having too difficult time in getting a divorce and what happened to her) 
กิจกรรม (ACTIVITIES) :  

1) โฟกัส : การ์ตูนรูปผู้หญิงที่ต้องการหย่าก าลังดูแบบฟอร์มกฎหมาย แต่ไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร                      
(5 นาท)ี 

 Focuser : Cartoon of a woman trying to get a divorce and looking at many 
law forms, not knowing what to do (5 minutes) 

2) บรรยาย: เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในกรณีท่ีมีผู้ต้องการหย่า                        
(15 นาท)ี 

 Lecture: Reason and need to have proper procedures when someone gets 
divorced (15 minutes) 
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3) แสดงละคร : ละครแสดงถึงคนขณะมีปัญหากับข้ันตอนการด าเนินการหย่าให้ถูกต้อง แล้ว
เปลี่ยนมาแสดงถึงคนที่ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย (15 นาท)ี 

 Role Play : Role Play of people have a difficult time trying to properly filing 
for a divorce and then an easy time trying to file for divorce (15 minutes) 

4) อภิปรายกลุ่ม (15 นาท)ี 
 Group Discussion (15 minutes) 
5) การมอบหมายงานเขียน : ให้กรอบแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการหย่า (20 นาท)ี 
 Writing Assignment : Filing out divorce paper (20 minutes) 
6) แจกเอกสาร : แจกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหย่าและค าสั่งให้กรอกข้อความในเอกสาร 

(10 นาท)ี 
 Handouts : Provide Learners with the divorce filing papers and instruction 

for filing out a paper (10 minutes) 
7) การประเมิน/การซักถามความเข้าใจ : ถาม-ตอบ (5 นาท)ี 
 Evaluation/Debrief : Question and Answer (5 minutes) 

อุปกรณ์ (RESOURCES) : 
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหย่าและการด าเนินการ (Law on divorce and filing) 
2) แบบค าขอหย่า (Divorce filing forms) 
3) แบบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ (Filing cost forms) 
4) บทละคร (Role Play Script) 
5) ปากกาเขียนไวท์บอร์ด (White Board) 
6) ปากกา (Makers) 
7) กระดาษ (Papers) 

 

การประเมิน (EVALUATION) : 
1) ใช้การตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบในเรื่องวิธีการที่เหมาะสมในการหย่าและปัญหาอันอาจ

เกิดข้ึน 
 Question and answers on the proper way to file for a divorce including 

some of the problems 
2) ให้ท าการบ้านโดยให้กรอกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหย่า  
 Take home assignment with the Learners filing out divorce papers 

วิธีการสอน (TEACHING METHODS) : 
1) การบรรยาย (Lecture) 
2) ถาม-ตอบ (Questions and Answers) 
3) แสดงบทบาท/เล่นละคร (Role Play) 
4) มอบหมายงานเขียน (Writing Assignment) 
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5) ดูภาพการ์ตูน (Cartoons) 
6) โสตทัศนศึกษา (Audio Visual –Power Point During Lecture) 
7) อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
8) แจกเอกสาร (Handouts) 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย” 
 

เครื่องมือ KM  เพ่ือนช่วยเพื่อน : Peer Assist  
ผู้ให้ความรู้ ศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์  ศรีไชยรัตน์ 
ชื่อเรื่อง (แนวปฏิบัติที่ดี) สาธิตการใช้วิธีการสอนกฎหมายเชิงคลินิกในวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย  
ความรู้/บทเรียนที่ได้รับ 
  อาจารย์ผู้สอนสามารถน าวิธีการสอนเชิงคลินิกมาปรับใช้ในการสอนในวิชาหลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย ซึ่งการเรียนการสอนตามกระบวนวิธีดังกล่าวฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และมีทักษะครบทั้ง 5 ด้าน 
ตามมาตรฐาน TQF โดยฝึกให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม ทั้งนี้การแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการอภิปราย และท างานกลุ่ม ควร
อยู่ประมา 3-5 คน ถ้ามีหัวข้อจ ากัดควรให้ท างานในหัวข้อที่ซ้ ากันได้ เพ่ือจะได้เห็นประโยชน์จากความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
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การสอนวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหายด้วยวิธีการของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 

ค าอธิบายกระบวนวิชา 
หลักการ มารยาท คุณธรรม และ อุดมคติของนักกฎหมาย 

จ านวนหน่วยกติ 1 หน่วย 
แผนการสอนและวิธีการสอน 
ครั้งที่สอน วิธีการสอน 
ครั้งที่ 1 : ความส าคัญของการศึกษาวิชาหลักวิชาชีพ
นักกฎหมาย 

1. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน 
2. ให้แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มใน
หัวข้อ “หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตควรจะสอนอะไร ” 
โดยให้คิดจากมุมมองของนักศึกษา /ประชาชน /ผู้บริหาร
หลักสูตร (กลุ่มละ 1 มุมมอง) 
3. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กลุ่มต่อทั้งชั้น 
4. อาจารย์ผู้สอน Debrief 
5. อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ทราบถึงลักษณะของวิธีการเรียน
การสอน ก าหนดส่งงาน กติกาต่างๆ 

ครั้งที่ 2 ลักษณะของนักกฎหมายที่ดี 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อท ารายงาน กลุ่มละ 3 คน 
2. ชมภาพยนตร์เรื่อง “A Few Good Men” (เทพบุตร
เกียรติยศ) 
3. ให้สังเกตบทบาทของตัวละคร Daniel Kaffee และ 
Joanne Galloway เพ่ือหาค าตอบว่าทั้งสองคนมี
ลักษณะของนักกฎหมายที่ดีและไม่ดีอย่างไร 
4. ส่งรายงาน และอภิปรายในชั้น 

ครั้งที่ 3 : คุณธรรมของนักกฎหมาย 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อท ารายงาน กลุ่มละ 3 คน 
2. ชมภาพยนตร์เรื่อง “A Few Good Men” (เทพบุตร
เกียรติยศ) 
3. ให้หาค าตอบว่าใครคือเทพบุตรเกียรติยศ และ
เกียรติยศในท่ีนี้หมายถึงอะไร 
4. ส่งรายงาน และอภิปรายในชั้น 
5. Debarief 
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ครั้งที่สอน วิธีการสอน 
ครั้งที่ 4 : การทบทวนตรวจสอบตนเองและผู้รู้จัก 1. ให้นักศึกษาเขียนรายงาน “เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความ

ภาคภูมิใจของข้าพเจ้า” 
2. แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองเขียนในชั้น (ตามความสะดวก
ใจ) 
3. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน หาตัวอย่าง
การกระท าที่เป็นการวางเกียรติยศ ศักด์ิศรี ความ
ภาคภูมิใจอยู่บนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และให้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการแก้ไข 
4. น าเสนอผลการอภิปรายในกลุ่มต่อชั้นเรียน รับฟัง 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอื่น 

ครั้งที่ 5 : แนวทางตัดสินเม่ือเผชิญกับปัญหา
จริยธรรม (1) : ระบบอุปถัมภ์กับความถูกต้อง 

1. ให้ข้อเท็จจริงที่นักศึกษาต้องตัดสินใจเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 
2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่ออภิปราย
กันในกลุ่มว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร 
3. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มต่อชั้นเรียน 
4. Debate ระหว่างกลุ่มที่เห็นต่าง 
5. Debrief 

ครั้งที่ 6 : บทบาทของนักกฎหมายต่อสังคม 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
2. ให้นักศึกษาออกสัมภาษณ์ประชาชนระดับล่าง/กลาง/
บน ในหัวข้อ “ทัศนคติและความคาดหวังที่ประชาชนมี
ต่อนักกฎหมาย” แล้วน าผลการสัมภาษณ์มาท ารายงาน 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสัมภาษณ์และผลการ
สัมภาษณ์ในชั้น 
4. Debate ระหว่างกลุ่มที่เห็นต่าง 
5. Debrief 

ครั้งที่ --: Pro bono นักศึกษาลงพื้นที่สอนกฎหมายในชุมชน 
(ตามความสมัครใจ ไม่มีคะแนนตอบแทน) 
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ครั้งที่สอน วิธีการสอน 

ครั้งที่ 7 : แนวทางการตัดสินใจเม่ือเผชิญกับปัญหา
จริยธรรม (2) : การว่าความให้กับอาชญากร 

1. ให้ข้อเท็จจริงที่นักศึกษาต้องตัดสินใจเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 
2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่ออภิปราย
กันในกลุ่มว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร 
3. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มต่อชั้นเรียน 
4. Debate ระหว่างกลุ่มที่เห็นต่าง 
5. Debrief 

ครั้งที่ 8 : แนวทางในการด ารงชีวิต 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อท ารายงาน กลุ่มละ 3 คน 
2. ให้นักศึกษาอ่านหนังสือเรื่อง “กบฏความคิด”                  
ของกฤษณมูรติ และหาค าตอบว่า กฤษณมูรติ ได้เสนอ
แนวทางในการด ารงชีวิต การศึกษา และการท างานไว้
อย่างไร 
3. ส่งรายงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น และถาม
ตอบประเด็นที่มีข้อสงสัย 
 

ครั้งที่ 9 : แนวทางการตัดสินใจเม่ือเผชิญกับปัญหา
จริยธรรม (3) : ประโยชน์ของลูกความกับความเป็น
ธรรม 

1. ให้ข้อเท็จจริงที่นักศึกษาต้องตัดสินใจเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 
2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่ออภิปราย
กันในกลุ่มว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร 
3. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มต่อชั้นเรียน 
4. Debate ระหว่างกลุ่มที่เห็นต่าง 
5. Debrief 

ครั้งที่ 10 : แนวทางการตัดสินใจเม่ือเผชิญกับปัญหา
จริยธรรม (3) : Conflict of interest 

1. ให้ข้อเท็จจริงที่นักศึกษาต้องตัดสินใจเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ดังกล่าว 
2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน เพื่ออภิปราย
กันในกลุ่มว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร 
3. น าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มต่อชั้นเรียน 
4. Debate ระหว่างกลุ่มที่เห็นต่าง 
5. Debrief 
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ครั้งที่สอน วิธีการสอน 
ครั้งที่ 11-15 : แนวทางการเข้าสู่วิชาชีพ และ
มาตรฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพ 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อท ารายงาน กลุ่มละ 3 คน 
2. ให้นักศึกษาค้นข้อมูล ทาง internet ท ารายงาน และ
แบ่งประเด็นระหว่างกลุ่มที่เลือกวิชาชีพเดียวกัน 
(ทนายความ/อัยการ/ผู้พิพากษา)  
3. ถาม-ตอบ ทั้งผู้ท ารายงานและเพ่ือนร่วมชั้น 
4. Debate ระหว่างกลุ่มที่เห็นต่าง 
5. Debrief 

ครั้งที่ – Reflection Paper ประมวลความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ผู้เรียน 
“Justice is the constant and perpetual wish to 
render to everyone his due”Justinian Fiat 
justitia ruat caelum (Let justice be done though 
the heavens fall.) 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย” 

เครื่องมือ KM  เพ่ือช่วยเพื่อน : Peer Assist  
ผู้ให้ความรู ้ Prof.Katherine Lndsay, Newcastle Law School, Australia 
ชื่อเรื่อง (แนวปฏิบัติที่ดี) วิธีการที่จะรวมการศึกษาด้านกฎหมายเชิงคลินิกหลักสูตรกฎหมายแบบดั้งเดิมและความ

คุ้มค่า“How to incorporate Clinical Legal Education the traditional law 
curriculum and it s value” 

ความรู้/บทเรียนที่ได้รับ 
 แม้ว่าปัญหาด้านการเรียนการสอนกฎหมายในประเทศไทยจะแตกต่างจากประเทศออสเตรเลีย 
แต่อย่างไรก็ตามมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันในบางแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษา การละเลยคุณค่าของตัวเองของ
นักศึกษา ปัญหาต่างๆ เหล่านี้นับเป็นปัญหาร่วมกันทั่วโลก 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของการการศึกษาเชิงคลินิก คือ การที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน ซึ่งตัวนักศึกษาเองสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานในบทบาทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทนายความ อัยการ 
ผู้พิพากษาซึ่งสิ่งที่ส าคัญของการเรียนการสอนนอกจากการท าแบบฝึกหัดแล้ว เสียงสะท้อนจากนักศึกษาก็เป็นอีก
ตัวชี้วัดหนึ่งที่จะท าให้เรารู้ว่านักศึกษาเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
 การศึกษากฎหมายในรูปแบบดั้งเดิมแม้จะเป็นการศึกษาในรูปแบบที่ดีแต่ก็มีข้อจ ากัด ซึ่งใน
ศตวรรษท่ี 21 การศึกษากฎหมายจะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือออสเตรเลียก็จะมีการ
ก าหนดเกณฑ์ไว้เหมือนกัน โดยในไทยจะมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในขณะเดียวกัน
ออสเตรเลียก็จะมี AQF ซึ่งมีความมุ่งหมายที่เหมือนกัน โดยการศึกษากฎหมายจะต้องมีการประยุกต์ใช้เพ่ือให้
ประสบความส าเร็จ ซึ่งการศึกษาเชิงคลินิกจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ TQF ได ้
 โดยใน Newcastle Law School ที ่Prof. Katherine Lndsay สอนอยู่จะใช้วิธีการสอนแบบ
องค์รวม จึงท าให้การศึกษาสะท้อนถึงทักษะต่างๆ ของนักศึกษาอย่างเห็นได้ชัดเจน การเรียนการสอนกฎหมายเชิง
คลินิก จะใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยเริ่มจากสิ่งง่ายก่อน และจึงน าสู่เรื่องที่ยากขึ้น ซึ่งจะต้องสมดุลระหว่างการศึกษา 
ระหว่างการเรียนรู้จากความจริง และการเรียนรู้จากกรณีศึกษา สิ่งที่ส าคัญคือ การท าให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ตั้งแต่ปีแรกๆ และน าไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป โดยประสบการณ์ในการเรียนการสอนขั้นที่ 
1 เป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพราะจะท าให้นักศึกษารู้ว่าเขาก าลังศึกษาอะไร ซึ่งเรียกว่า introduction face โดยให้
นักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ดูแลนักศึกษารุ่นน้องเป็นรายคน โดยนักศึกษารุ่นพ่ีจะท าหน้าที่เหมือนอาสาสมัครที่มาดูรุ่นน้อง
เพ่ือให้นักศึกษารุ่นน้องเข้าใจถึงการเรียนกฎหมาย สิ่งนี้ท าให้นักศึกษารุ่นพี่รู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมา 
เนื่องจากได้มีการน าไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่น 
 โดยการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเรียนในกลุ่มเล็กประมาณ 40 คน เพราะจะท าให้
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีความใกล้ชิดกัน สิ่งที่ส าคัญ คือ 

1. การให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษาเชิงคลินิก โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าไป             
สังเกตการ นักศึกษารุ่นพี่ในการถามลูกความ 
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2. การท าสถานการณ์จ าลองโดยนักศึกษาแต่ละคนจะแทนบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเกิดทักษะในการประกอบอาชีพและการฝึกการเขียน 
นักศึกษาจะได้ฝึกท าแบบฝึกหัดโดยมีรุ่นพี่ให้ค าแนะน ารวมทั้งการฝึกทักษะการพูด 

3. การมีกิจกรรมและการประเมินกิจกรรม โดยกิจกรรมจะต้องก าหนดให้มีความเหมาะสมกับตัว
ผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม โดยกิจกรรมควรจะแยกเป็นส่วนๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการ
เรียนรู้และเนื้อหาของการเรียนการสอน โดยสิ่งที่มีความจ าเป็นประการหนึ่ง คือ การสังเกตการณ์ เพราะจะท าให้
นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวอย่างเช่น ในการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จะมีการตั้งบทบาทสมมติ โดยให้
นักศึกษาที่เป็นทนายความก็จะเป็นทนายความไปทั้งเทอม ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนและได้รูจักท างาน
ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจท าโดยผ่านศาลจ าลอง ซึ่งในระยะแรกควรมีรุ่นพี่คอยแนะน าถึงกระบวนการ
ขั้นตอนในกระบวนวิธีพิจารณาความ โดยการสอนกฎหมายเชิงคลินิก ที่ใช้จะต้องมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และ
จะต้องท าให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้ตลอดระยะเวลาของการศึกษาโดยการเรียนหรือรูปแบบของกิจกรรมที่เราใช้  
จะต้องสอดคล้องกับทักษะที่เราต้องการพัฒนาให้กับนักศึกษา โดยจะต้องสอดคล้องกับทักษะที่เราต้องการ จะต้อง
สร้างความสมดุลระหว่างตัวลูกความจริงกับลูกความจ าลอง เพ่ือให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของงานที่ท าเมื่อจบ
การศึกษาไปแล้ว และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือเสียงสะท้อนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา เพื่อ
อาจารย์ ผู้พิพากษา ฯลฯ ซึ่งการเรียนการสอนกฎหมายเชิงคลินิก นี้จะมีความแตกต่างจากรูปแบบการเรียนการ
สอนในรูปแบบเดิม เพราะในการสอนแบบรูปแบบเดิมนั้น จะท าให้นักศึกษาเข้าใจเป็นส่วนๆ ไม่สามารถเชื่อมโยง
เนื้อหาที่มีอยู่ได้ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง เนื่องจาก
ไม่มีใครสามารถเรียนรู้กฎหมายได้ด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการที่ใช้นี้จะต้องให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะใน
การคิด วิเคราะห์ เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นนักกฎหมาย  

การบูรณาการการสอนกฎหมายเชิงคลินิกกับการสอนกฎหมายในประเทศไทย  นอกจากการเรียน
การสอนแบบบรรยายแล้ว ผู้สอนอาจใช้วิธีบทบาทสมมติ (role plays) เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจในเนื้อหาการเรียน
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีในระยะเริ่มแรกผู้สอนจะต้องเปิดใจ และพยายามน าการสอนกฎหมายเชิงคลินิกไปใช้ให้ได้ 
แม้ในระยะแรกจะมีความยาก แต่หากสามารถท าได้ก็จะท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายอย่างแท้จริง  
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         ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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                   คณะผู้จัดท า 
อาจารย์อานนท์  ศรบีุญโรจน์ 

อาจารย์กฤษฏา  อภินวถาวรกุล 

นายณัฐวุฒิ   คงไข่ 

นางชาโลมา  กองสวัสดิ์ 

 


