ั
โครงการพ ัฒนาศกยภาพบุ
คลากรสายวิชาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครงที
ั้ ่ 1

ั
ถอดบทเรียนและการพ ัฒนาศกยภาพทางวิ
ชาการ สาหร ับบุคลากรด้านกฏหมาย การเมือง และการบริหารร ัฐกิจ
ิ เพลส
ว ันพฤห ัสบดีท ี่ 9 สงิ หาคม 2561 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประธานทีป่ รึกษาสานักงาน ก.ค.ศ.
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา
ประธานทีป่ รึกษาเลขาธิการ สกสค.
ประธานทีป่ รึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์

ั
ถอดบทเรียนและการพ ัฒนาศกยภาพทางวิ
ชาการ สาหร ับบุคลากรด้านกฏหมาย การเมือง และการบริหารร ัฐกิจ

“การสอน” ในศตวรรษที2
่ 1 คุณลักษณะทีจ่ ะประสบความสาเร็จ
ด้านนิตศ
ิ าสตร์
ในการท
างาน
ิ ธิภาพ”
สอนอย่างไร? ให้ “มีประสท

คุณลักษณะอาจารย์
ในศตวรรษที่ 21
้ เรียน (Classroom
 ความสามารถในการจัดการในชัน
Management)
่ วชาญด ้านเนือ
 ความรู ้และเชีย
้ หา (Content Knowledge)
 ทักษะในการทางานขององค์กร (Organizational Skills)
 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
 ตัดสินใจ/ตัดสินปั ญหา (Judgement)
 ทักษะทางสังคม (People Skills)
 รักษาคามัน
่ สัญญา (Commitment)
 มีความสามารถในการปรับตัว (Be Adaptive)
 ผู ้เรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ (Lifelong Learners)
 มีความชานาญด ้านเทคนิค (Be Tech Savvy)
 รู ้วิธก
ี ารทางานร่วมกัน (Collaboration)
 คิดล่วงหน ้า (Be Forward Thinking)
 เป็ นผู ้สนับสนุนด ้านวิชาชีพ (Be Advocate for the
Profession)
่ มั่น (Demonstrate Confidence)
 แสดงให ้เห็นถึงความเชือ
 ทาความเข ้าใจถึงแรงจูงใจของนักเรียนแต่ละคน
(Understand Each Student’s Motivation)
 ความสามารถทางเทคโนโลยี (Technologically
Capable)

่ วชาญในตัวเอง”
 เอาชนะ “ความเป็ นผู ้เชีย
 ออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการเรียนตามความต ้องการของผู ้เรียน
 คานึงถึงองค์ประกอบสาคัญในการเรียนการสอน คือ วัตถุประสงค์
การประเมินผล และกิจกรรมการเรียนการสอน
ั เจนเกีย
 ระบุถงึ ความคาดหวังทีช
่ ด
่ วกับผลการเรียนรู ้
 จัดลาดับความสาคัญความรู ้และทักษะทีม
่ ค
ี วามสาคัญ
 เลือกรูปแบบการสอนทีเ่ หมาะสม เพือ
่ สนับสนุนเป้ าหมายการเรียนรู ้
 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนือ
่ ง จากผลการตอบรับของผู ้เรียน

นว ัตกรรมทางความคิดทีท
่ าให้การสอน
ิ ธิภาพ
มีประสท











การสอนเชิงสร ้างสรรค์ (Creative Teaching)
่ การสอนในรูปแบบเสียงและวิดโี อ (Audio & Video Tools)
สือ
การเรียนรู ้ "โลกแห่งความเป็ นจริง" (“Real-World” Learning)
ระดมสมอง (Brainstorm)
ห ้องเรียนนอกห ้องเรียน (Classes Outside the Classroom)
บทบาทสมมุต ิ (Role Play)
สอนผ่าน Storyboard (Story board Teaching)
ห ้องเรียนจาลอง (Stimulating Classroom Environment)
ยอมรับความคิดใหม่ ๆ (Welcome New Ideas)
ทางาน/เรียนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม (Work Together As a Team)






ตัดสินใจ/ตัดสินปั ญหา (Judgment)
ใส่ใจรายละเอียด (Attention to detail)
การจัดการเวลา (Time management)
ความสามารถทางวิชาการ (Academic ability)
 ความยืดหยุน
่ และความมั่นใจในตนเอง (Resilience and self-confidence)
 การวิจัยและการวิเคราะห์ (Research and analysis)
 การหาข ้อมูลเพิม
่ เติม (Find out more)

ด้านร ัฐศาสตร์
 ความเฉลียวฉลาดทางสังคม (Social astuteness)
 มีอท
ิ ธิพลในการสร ้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(Interpersonal Influence)
 มีความสามารถในการสร ้างเครือข่าย (Networking Ability)
 ความจริงใจทีเ่ ห็นได ้ชัด (Apparent Sincerity)
 สามารถจัดการภาพลักษณ์ (Image Management)

ด้านร ัฐประศาสนศาสตร์






รักษาสัญญาและทาตามบทบาทหน ้าที่ (Commitment to the Mission)
ั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) และคิดสร ้างสรรค์ (Creativity)
มีวส
ิ ย
อารมณ์มค
ี วามสมดุล (Balance Emotions)
ใส่ใจในรายละเอียด (Attention to Detail)
มีความชานาญในการเลือกคนให ้เหมาะกับงาน (Hiring Savvy)

่ สารแบบดิจต
 มีประสบการณ์การด ้านสือ
ิ อล (Digital Communication Experience)

 รักการเรียนรู ้เสมอ (Learn More)

ึ ษา : ศาลจาลองห้องเรียนทีท
ิ คดี”
กรณีศก
่ าให้เห็น“การต ัดสน

ศาลจาลอง คืออะไร?
การจาลองรูปแบบการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล
ซงึ่ เป็ นกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนกฏหมาย

ประโยชน์ของศาลจาลอง
ผูเ้ รียนได้ฝึก
ประสบการณ์กอ
่ น
เจอก ับสถานการณ์จริง

ั ัส
ร ับรูแ
้ ละได้สมผ
กระบวนการทางาน
ทีเ่ ป็นรูปธรรม

เสริมสร้างการคิด
เชงิ วิเคราะห์
เพือ
่ การเตรียมคดี

เสริมสร้างการคิด
เชงิ วิพากษ์และ
แก้ปญ
ั หา

ึ ษา : บทบาทของ “สถาบ ันการศก
ึ ษา” ในการสร้างน ักกฎหมายไทย 4.0
กรณีศก
ึ ษา
สถาบ ันการศก
กฏหมาย
ควรเพิม
่ เทคโนโลยีสมัยใหม่
่ อิเล็กทรอนิกส์สนั บสนุน
ใช ้สือ
การเรียนการสอน

น ักกฏหมาย 4.0
ด้านหล ักสูตรนิตศ
ิ าสตร์
คือ เพิม
่ การเรียนภาษาอังกฤษ
เน ้นวิชานิตป
ิ รัชญาและหลัก
วิชาชีพกฏหมาย

ฝึ กปฏิบ ัติทางกฏหมาย
ควรร่วมมือก ับ Law firm

ทีม
่ า : https://www.thoughtco.com/characteristics-of-bad-teachers-3194336
https://www.thoughtco.com/characteristics-of-a-21st-century-teacher-2081448
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