
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรสายวชิาการ โรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง คร ัง้ที ่1  

ถอดบทเรยีนและการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการ ส าหรบับคุลากรดา้นกฏหมาย การเมอืง และการบรหิารรฐักจิ 
วนัพฤหสับดทีี ่9 สงิหาคม 2561 เวลา 13.30-14.30 น. ณ หอ้งประชุมกาหลา โรงแรมสวนดสุติ เพลส 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธแ์ห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ประธานทีป่รึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. ประธานทีป่รึกษาเลขาธิการ สกสค.   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานทีป่รึกษาอธิการบดี มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

 

ถอดบทเรยีนและการพฒันาศกัยภาพทางวชิาการ ส าหรบับคุลากรดา้นกฏหมาย การเมอืง และการบรหิารรฐักจิ 

 ความสามารถในการจัดการในชัน้เรยีน (Classroom 

Management) 

 ความรูแ้ละเชีย่วชาญดา้นเนือ้หา (Content Knowledge) 

 ทักษะในการท างานขององคก์ร (Organizational Skills) 

 ความเป็นมอือาชพี (Professionalism) 

 ตัดสนิใจ/ตัดสนิปัญหา (Judgement) 

 ทักษะทางสงัคม (People Skills) 

 รักษาค ามัน่สญัญา  (Commitment) 

 มคีวามสามารถในการปรับตัว (Be Adaptive) 

 ผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learners) 

 มคีวามช านาญดา้นเทคนคิ (Be Tech Savvy) 

 รูว้ธิกีารท างานร่วมกัน (Collaboration) 

 คดิลว่งหนา้ (Be Forward Thinking) 

 เป็นผูส้นับสนุนดา้นวชิาชพี (Be  Advocate for the 

Profession) 

 แสดงใหเ้ห็นถงึความเชือ่มั่น (Demonstrate Confidence) 

 ท าความเขา้ใจถงึแรงจงูใจของนักเรยีนแตล่ะคน 

(Understand Each Student’s Motivation) 

 ความสามารถทางเทคโนโลย ี(Technologically 

Capable) 

คณุลกัษณะอาจารย์ 

 ในศตวรรษที ่21 

 

 

“การสอน” ในศตวรรษที2่1 

  

 

สอนอยา่งไร? ให ้“มปีระสทิธภิาพ” 

นวตักรรมทางความคดิทีท่ าใหก้ารสอน       

มปีระสทิธภิาพ 

 การสอนเชงิสรา้งสรรค ์(Creative Teaching) 

 สือ่การสอนในรปูแบบเสยีงและวดิโีอ (Audio & Video Tools) 

 การเรยีนรู ้"โลกแหง่ความเป็นจรงิ" (“Real-World” Learning) 

 ระดมสมอง (Brainstorm) 

 หอ้งเรยีนนอกหอ้งเรยีน (Classes Outside the Classroom) 

 บทบาทสมมตุ ิ(Role Play) 

 สอนผา่น Storyboard (Story board Teaching) 

 หอ้งเรยีนจ าลอง (Stimulating Classroom Environment) 

 ยอมรับความคดิใหม ่ๆ (Welcome New Ideas) 

 ท างาน/เรยีนรูร้ว่มกนัเป็นทมี  (Work Together As a Team) 

คณุลกัษณะทีจ่ะประสบความส าเรจ็

ในการท างาน 
 เอาชนะ “ความเป็นผูเ้ชีย่วชาญในตัวเอง” 

 ออกแบบหลักสตูรและรปูแบบการเรยีนตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 

 ค านงึถงึองคป์ระกอบส าคัญในการเรยีนการสอน  คอื วัตถุประสงค ์             

การประเมนิผล และกจิกรรมการเรยีนการสอน 

 ระบถุงึความคาดหวังทีช่ดัเจนเกีย่วกับผลการเรยีนรู ้

 จัดล าดับความส าคัญความรูแ้ละทักษะทีม่คีวามส าคัญ 

 เลอืกรปูแบบการสอนทีเ่หมาะสม เพือ่สนับสนุนเป้าหมายการเรยีนรู ้

 ปรับปรงุหลักสตูรอยา่งตอ่เนือ่ง จากผลการตอบรับของผูเ้รยีน 

 

ดา้นนติศิาสตร ์

ดา้นรฐัศาสตร ์

ดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์

 ความเฉลยีวฉลาดทางสังคม (Social astuteness) 

 มอีทิธพิลในการสรา้งความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล  

(Interpersonal Influence) 

 มคีวามสามารถในการสรา้งเครอืขา่ย (Networking Ability) 

 ความจรงิใจทีเ่ห็นไดช้ดั (Apparent Sincerity)  

 สามารถจัดการภาพลักษณ์ (Image Management) 

 ตัดสนิใจ/ตัดสนิปัญหา (Judgment) 

 ใสใ่จรายละเอยีด (Attention to detail) 

 การจัดการเวลา (Time management) 

 ความสามารถทางวชิาการ (Academic ability) 

 ความยดืหยุน่และความมั่นใจในตนเอง (Resilience and self-confidence) 

 การวจัิยและการวเิคราะห ์(Research and analysis) 

 การหาขอ้มลูเพิม่เตมิ (Find out more) 

 รักษาสญัญาและท าตามบทบาทหนา้ที ่(Commitment to the Mission) 

 มวีสิยัทัศนเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Vision) และคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) 

 อารมณ์มคีวามสมดลุ (Balance Emotions)  

 ใสใ่จในรายละเอยีด (Attention to Detail) 

 มคีวามช านาญในการเลอืกคนใหเ้หมาะกบังาน (Hiring Savvy) 

 มปีระสบการณ์การดา้นสือ่สารแบบดจิติอล (Digital Communication Experience) 

 รักการเรยีนรูเ้สมอ (Learn More) 



 

กรณีศกึษา : บทบาทของ “สถาบนัการศกึษา” ในการสรา้งนกักฎหมายไทย 4.0 

ทีม่า :  https://www.thoughtco.com/characteristics-of-bad-teachers-3194336 

 https://www.thoughtco.com/characteristics-of-a-21st-century-teacher-2081448 

 https://www.teachthought.com/pedagogy/8-characteristics-of-a-great-teacher/ 

 https://ciel.viu.ca/sites/default/files/chapter4_char_effective_teaching_viu_tl_handbook.pdf 

 https://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective/ 

 https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/law-sector/7-skills-for-a-successful-law-career 

 https://www.ccl.org/blog/5-characteristics-politically-skilled-leaders/ 

 https://onlinemasters.ohio.edu/blog/10-traits-of-a-successful-public-administrator/ 

 http://www.ch3thailand.com/news/scoop/9842 

 https://www.matichon.co.th/columnists/news_500568 

  

กรณีศกึษา : ศาลจ าลองหอ้งเรยีนทีท่ าใหเ้ห็น“การตดัสนิคด”ี 

ศาลจ าลอง คอือะไร? 
การจ าลองรปูแบบการพจิารณาพพิากษาคดใีนศาล       

ซึง่เป็นกจิกรรมนอกหลกัสตูรของโรงเรยีนกฏหมาย 

ผูเ้รยีนไดฝึ้ก
ประสบการณ์กอ่น      

เจอกบัสถานการณ์จรงิ

รบัรูแ้ละไดส้มัผสั
กระบวนการท างาน      
ทีเ่ป็นรปูธรรม

เสรมิสรา้งการคดิ             
เชงิวเิคราะห ์                 

เพือ่การเตรยีมคดี

เสรมิสรา้งการคดิ                    
เชงิวพิากษแ์ละ                     
แกป้ญัหา

ประโยชนข์องศาลจ าลอง 

สถาบนัการศกึษา
กฏหมาย

ควรเพิม่เทคโนโลยสีมัยใหม่
ใชส้ือ่อเิล็กทรอนกิสส์นับสนุน

การเรยีนการสอน

ฝึกปฏบิตัทิางกฏหมาย
ควรรว่มมอืกบั Law firm 

ดา้นหลกัสตูรนติศิาสตร์

คอื เพิม่การเรยีนภาษาองักฤษ 
เนน้วชิานติปิรัชญาและหลกั

วชิาชพีกฏหมาย 

นกักฏหมาย 4.0 


