สรุปแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง เทคนิคการบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ประเด็นความรู้
ประเด็นความรู้ที่จาเป็นได้ประเด็นดังนี้ คือ “เทคนิคการบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจ” เพื่อนาองค์ความรู้ที่
ได้ ม าพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
การสอนของคณาจารย์ ภ ายในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ คือ
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ความเป็นมา
สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น จั ด การเรี ย นการสอนในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานักศึกษาส่วนใหญ่ จะ
สนใจการเรียนการสอน ในภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในครั้ง
นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เทคนิ ค การบรรยายเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นการสอน
ซึ่ ง จะท าให้ ไ ด้ แ นวปฏิ บั ติ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนแบบบรรยายในภาคทฤษฎี ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิธีดาเนินการ
 ประชุมอาจารย์ผู้สอน
 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ย วกับเทคนิคการบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนของ
อาจารย์แต่ละท่าน
 สรุปแนวทางการปฏิบัติการเรียนการสอนแบบบรรยายที่เหมาะสมกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน โดยใช้เทคนิคการสอนกับนักศึกษามาเป็นศูนย์การเรียนรู้ สอดแทรกการเรียนการสอน โดย
ยกตัวอย่าง อาทิเช่น ดูวิดีโอ เป็นต้น
ผลสัมฤทธิ์
เชิงปริมาณ
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) นาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบรรยาย
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน ไปใช้ในรายวิชาของตนเอง
เชิงคุณภาพ
 ผู้ เข้า ร่ ว มกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ (KM) สามารถสรุป แนวทางเทคนิ คการบรรยายเพื่อ สร้า ง
แรงจูงใจในการเรียนการสอน ได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
2. ผู้ถอดองค์ความรู้สามารถวิเคราะห์ จาแนกองค์ความรู้เป็นขั้นตอน เพื่อสะดวกแก่อาจารย์ท่านอื่นๆ จะได้
นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สรุปประเด็นสาคัญ
1. มีการบรรยายก่อนการสอน ส่ว นการปฏิบั ติให้เขียนหลักการในการเขียนรูปแบบต่า งๆ ตามที่ อาจารย์สั่ ง

2.

3.
4.

5.

ให้นักศึกษาดูก่อนว่าเขียนอย่างไร และให้นักศึกษาเขียนตาม เมื่อให้นักศึกษาเขียนแล้วจะตรวจสอบและ
นามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหม่ให้น่ าสนใจ เช่น เล่นเกมส์ และ ให้นักศึกษาออกมาพูดหน้าชั้นเรียน และให้
นั ก ศึก ษาแชร์ ป ระสบการณ์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกัน การใช้ วิ ดี โ อมาร่ ว มสอนด้ ว ย การพู ด คุย แลกเปลี่ ยนกั บ
นักศึกษาสอดแทรกการใช้มุกตลกร่วมไปด้วย แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษากรณีศึกษา ศึกษาปัญหา และนาเสนอ มีการ
แสดง บทบาทสมมติในชั้น เรี ย น เพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจการเรียนมากขึ้น มีการออกไปดูโ รงงาน หรือ
สถานศึกษาจริง กลับมาทากรณีศึกษา ใช้รูปแบบการท าแบบฝึกพร้อมๆ กันไปในห้องเรียน และมีแบบฝึกหัด
ในการทาในชั้นเรียน หรือมีกระดาษ คลิปชาร์ทให้นักศึกษาได้เขียนวิเคราะห์ตนเองก่อนเริ่มเข้าบทเรียนจริง
ปรับจากการแจกชี๊ดกับนักศึกษามาเป็นจดบทเรียนในสมุดในห้องเรียนไปพร้อมๆ กับอาจารย์
กรณีถ้านักศึกษาชอบเล่นมือถือ แก้ปัญหาโดยให้นักศึกษาใช้มือถือในการหา กรณีศึกษาเพื่อมาตอบ คาถาม
ได้ หรือกรณีถ้านักศึกษาง่วงนอน ก็จะให้นักศึกษาออกกาลังกาย โดยให้กระโดดตบ เพื่อให้หายง่วงนอน
ให้นักศึกษาหาแบบฟอร์มใบสมัครงานศึกษาค้นคว้าอินเตอร์เน็ต มาฝึกเขียน และวิเคราะห์ และนาเสนอ และ
มีการจับ กลุ่มการทางานในชั้นเรียน และมีการรับผิดชอบร่วมกัน มีการทากิจกรรมเป็นกลุ่มโดยการค้นหา
ข้อมูลใน เอกสาร หรืออินเตอร์เน็ต
มีก ารสอดแทรกทางศี ล ธรรมเพิ่ ม เติ มให้ นัก ศึก ษาไปปฏิ บัติ ธ รรมในพื้น ที่ และมีค ะแนนให้ ให้ นั ก ศึก ษา
สวดมนต์ และนั่งสมาธิก่อนเริ่มเรียน หรือการสนทนาธรรมก่อนเริ่มการเรียนการสอน
http://management.aru.ac.th/mnge/images/km/59/km2.pdf

ภาพโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM)
กิจกรรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา เพชระบูรณิน
ประธานดาเนินการถอดองค์ความรู้ เทคนิคการบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจ

เริ่มเข้าสู่การถอดองค์ความรูเ้ ทคนิคการบรรยายเพื่อสร้างแรงจูงใจ

