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บทนำ
สืบเนื่องจำกนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยพำยัพ พ.ศ. 2558 ที่มีควำมมุ่งมั่นต่อกำรเป็น
สถำบันที่แสวงหำควำมดีเลิศทำงวิชำกำรและคุณธรรม มีกำรพัฒนำตนเอง มีควำมรู้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพนั้น โดยได้กำหนดทิศทำงและสนับสนุน กำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรรวบรวมควำมรู้ที่มีอยู่อย่ำงเป็นระบบให้ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ แลกเปลี่ยนควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรทำงำนตำมปณิธำน
ของมหำวิทยำลัย
คณะเศรษฐศำสตร์ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ จึงแต่งตั้งคณะ
ทำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อตอบสนองต่อประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมพันธกิจของอุดมศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและเป็นมำตรฐำนสำกล เพื่อให้อำจำรย์มีคุณภำพทั้งด้ำนคุณวุฒิ
ตำแหน่งวิชำกำร กำรสอน และควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะสำกล และได้กำหนดขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ ที่
เป็ น ควำมจ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว น เพื่ อ เป็ น กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มให้ กั บ อำจำรย์ ที่ จ ะสอนรำยวิ ช ำค ำนวณทำง
เศรษฐศำสตร์แทนอำจำรย์ที่เกษียณอำยุงำน อีกทั้งยังเป็นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับอำจำรย์ใหม่
ทีก่ ำลังจะรับเข้ำ
กำรดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนเทคนิคกำรสอนรำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์ของคณะ
เริ่มต้นจำกกำรค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีหรือผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอน โดยกำรทำแบบสอบถำมนักศึกษำ
ของคณะเศรษฐศำสตร์ทุกชั้น ปีว่ำอำจำรย์ที่สอนสนุกที่สุดและอำจำรย์ที่สอนเข้ำใจมำกที่สุด และพบว่ำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จิระ บุรีคำ เป็นอำจำรย์ที่สอนสนุกที่สุด และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศุภโชค โกยดุลย์ เป็น
อำจำรย์ที่สอนเข้ำใจที่สุด
กำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ย นเรียนรู้เทคนิคกำรสอนของอำจำรย์จะจัดกิจกรรมหลังจำกเสร็จสิ้น
วำระกำรประชุ ม ของคณะ โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชำญเป็ น ผู้ เ ล่ ำ /ผู้ แ ชร์ ป ระสบกำรณ์ ห รื อ เทคนิ ค กำรสอน และ
ในนอกเหนือจำกกำรประชุมแล้ว ยังมีกำรติดตำมพูดคุย แลกเปลี่ยนประเด็นจำกกำรนำไปใช้ ในกำรสอนใน
ชั้นเรียนของแต่ละคน
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แรงบันดำลใจ /สถำนกำรณ์ปัญหำ
นอกจำกพันธกิจตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยพำยัพแล้ว พันธกิจตำมแผนกำรพัฒนำ
อำจำรย์เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องผลักดันให้คณำจำรย์พัฒนำตนเอง กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมและ
สร้ำงทักษะให้กับอำจำรย์รุ่นใหม่ ถือว่ำเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลำในเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบเทคนิคต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
เทคนิคกำรสอนรำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์แทนอำจำรย์ที่เกษียณอำยุงำน หรือเทคนิคกำรสอนนักศึกษำ
ในยุคใหม่ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกำรพูดคุยอำจจะยังไม่เพียงพอ ยังมีกำรเข้ำชั้นเรียนในรำยวิชำเพื่อให้เห็น
ถึงสภำพสถำนกำรณ์จริงในกำรสอนอีกด้วย
คณะเศรษฐศำสตร์ จึงมีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้กันอย่ำงต่อเนื่ องทั้งที่เป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมทั้งในทุกๆ โอกำสไม่ว่ำจะเป็นช่วงเวลำกำรประชุม คณะ กำรประชุมพิจำรณำ
มคอ. ข้อสอบ ผลสอบซึ่งเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก กำรหำโอกำสรับประทำนอำหำร
กลำงวัน อำหำรว่ำง ร่วมกัน
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้
KM_1 : เทคนิคกำรสอน (กำรสอนนักศึกษำยุคใหม่และกำรสอนรำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์)
เป้ำหมำย KM : องค์ควำมรู้/เทคนิคกำรสอนนักศึกษำยุคใหม่และกำรสอนรำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : กำรเข้ำชั้นเรียนของนักศึกษำ
: จำนวนอำจำรย์ที่สำมำรถสอนรำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์ได้
ขั้นตอนกิจกรรม
กำรดำเนินกำร
ตัวชี้วัด : เป้ำหมำย
1) กำรบ่งชี้ควำมรู้
 ประชุมบุคลำกรประจำคณะเพื่อ
 บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรกำหนด
บ่งชี้ควำมรู้ในกำรเลือกหัวข้อ
ประเด็นควำมรู้ : มำกกว่ำหรือ
- เทคนิคกำรสอน
เท่ำกับร้อยละ 80
- กำรสอนรำยวิชำคำนวณทำง  ขอบข่ำยควำมรู้ : อย่ำงน้อย 1
เศรษฐศำสตร์”
ขอบข่ำย
2) กำรสร้ำงและแสวงหำ  ค้นหำควำมรู้จำกบุคลำกรภำยใน  มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอน
ควำมรู้
คณะวิชำ
: อย่ำงน้อย 1 คน
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 องค์ควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่
เพื่อดึงควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญใน
บ่งชี้ : อย่ำงน้อย 1 ประเด็น
กำรสอน
 กำรเข้ำฟังกำรบรรยำย/กำรสอน
จริงในชั้นเรียน
3) กำรจัดควำมรู้ให้เป็น  สรุปควำมรู้ตำมประเด็นจำก
 ข้อมูลองค์ควำมรู้ : ครบถ้วนตำม
ระบบ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นที่กำหนด
4) กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้

5) กำรเข้ำถึงควำมรู้

 พิจำรณำเนื้อหำควำมถูกต้องของ
องค์ควำมรู้โดยผู้เชี่ยวชำญ
 สกัดองค์ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้
ได้และจัดทำเป็นเล่มควำมรู้
 เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
และประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกร
ภำยในคณะรับทรำบ

 เล่มควำมรู้ : 1 เล่ม

 มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้บน
ฐำนควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และ
แจ้งที่ประชุมคณะเพื่อให้บุคลำกร
รับทรำบ : มีวำระแจ้งให้บุคลำกร
ได้รับทรำบถึงช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ควำมรู้
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ขั้นตอนกิจกรรม
6) กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้
7) กำรเรียนรู้

กำรดำเนินกำร
 จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในคณะวิชำ
 เสวนำกลุ่มย่อยตำมโอกำส
 กำรนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสอนไป
ใช้ในกำรสอน

ผู้ร่วมดำเนินกำร
ผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กิจจำ โตไพบูลย์
2) รองศำสตรำจำรย์ ดร. ปิยะวดี วิริยะชำติ
3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภโชค โกยดุลย์
4) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิระ บุรีคำ
5) อำจำรย์กนกพร สัยยะสิทธิพำนิชย์
6) อำจำรย์วุฒิจุฬำ คุณพัฒน์วัฒนำ
7) อำจำรย์พรเทพ กมลเพชร
ผู้จดบันทึก : นำงอัญญรัตน์ ไชยศิริ

ตัวชี้วัด : เป้ำหมำย
 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลำกรในคณะ : อย่ำงน้อย 1
ครั้งต่อเดือน
 จำนวนอำจำรย์ที่สำมำรถสอน
รำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์
: เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย 1 คน
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กำรถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรู้
Show & Share by CHIRA :
สรุปประเด็น : เทคนิคกำรสอน
 สังเกตและวิเครำะห์พฤติกรรมของนักศึกษำสมัยใหม่ มักจะเป็นคนที่ไม่ชอบกำรอ่ำนหนังสือ ชอบกำรเล่ำ













เรื่องให้ฟัง สร้ำง story สร้ำงตัวละคร
สมมติบทบำท ยกตัวอย่ำงตำมเทรนด์ปัจจุบัน ข่ำวสำรบ้ำนเมือง ละคร คลิปที่เป็นกระแส เทรนด์ของ
วัยรุ่น แม้กระทั่งเน็ตไอดอล
ประยุกต์หรือสอดแทรกเนื้อหำรำยวิชำ หรือให้นักศึกษำเป็นผู้ยกประเด็นหรือเหตุกำรณ์มำตั้งคำถำมแล้ว
นำเข้ำสู่บทเรียน
ผู้สอนต้องเป็นนักอ่ำน นักค้นคว้ำ จะทำให้เรำเห็นคำศัพท์ หรือนิยำมที่ใช้บรรยำยหรือเรียบเรียงกำรสอน
ช่ำงสังเกต พฤติกรรมของนักศึกษำระหว่ำงเรียนและคอยกระตุ้นควำมสนใจ
เป็นผู้สร้ำงบรรยำกำศ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
กำรสอนแบบ “เล่ำเรื่อง” เป็นวิธีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง มีกำรผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง และเรียงลำดับเหตุกำรณ์ หรือกำหนดเส้นทำงเดินเรื่อง โดยใช้คำถำมหลักเป็นตัวนำ
สู่กำรให้ผู้เรียนทำกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพื่อสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง เป็นกำรเรียนตำมสภำพจริง
เน้นให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่ให้อำนำจแก่ ผู้เรียน คือ ให้โอกำสสร้ำงควำมรู้หรือ
ปรับแต่งโครงสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงเป็นอิสระ และแสดงถึงกระบวนกำรในกำรได้มำซึ่งควำมรู้นั้นๆ
รับผิดชอบต่อ ควำมรู้ที่สร้ำงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
สร้ำงเหตุกำรณ์ ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหำและเรียนรู้โดยใช้วิธีบทบำทสมมติ
บทบำทของผู้สอน ต้องเป็นผู้เตรียมกำร คือ มีกรอบแนวคิดของเรื่อง เตรียมคำถำมเพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษำวิเครำะห์
เป็นผู้อำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน เช่น นำเสนอประเด็น ปัญหำ หรือเรื่องรำวที่จะสอน
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สรุปประเด็น : เทคนิคกำรสอนรำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์
 ผู้สอนต้องให้คำแนะนำนักศึกษำถึงควำมสำคัญในกำรเตรียมตัวก่อนเรียน เช่น กำรทบทวนวิชำพื้นฐำน










ศศ.101 หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค และ คณ.115 แคลคูลัส 1 ที่ต้องนำมำประยุกต์ในวิชำ ศศ.204
ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค 1
ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำพื้นฐำนที่สั่งให้นักศึกษำไปเตรียมตัวมำหรือมีกำรทดสอบควำมรู้ก่อน
เรียนวิชำนั้นๆ
หลังกำรทดสอบย่อย ควรมีกำรเฉลย เพิ่มเติม แนะนำเติมเต็มในสิ่งที่เป็นประโยชน์จำกผลกำรทดสอบ
เบื้องต้น
ยกตัวอย่ำง เหตุกำรณ์ที่เป็นปัจจุบัน แนะนำข้อมูลที่สำมำรถหำเพิ่มเติมในกำรเรียนกำรสอน
สอนทฤษฎีต่ำงๆ และทบทวนหลักกำรคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ในกำรคำนวณ พร้อมยกตัวอย่ำง
ประกอบในประเด็นต่ำงๆ ให้ครบ
จัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน และยกตัวอย่ำงหรือแบบฝึกหัดให้ละเอียด เพื่อให้นักศึกษำได้ฝึกทำและ
พยำยำมเฉลยแบบฝึกหัด
นำโจทย์ตัวอย่ำงมำให้นักศึกษำช่วยกันทำช่วยกันคิดเพื่อหำคำตอบในห้องเรียน โดยมีคะแนนพิเศษให้เพื่อ
เป็นกำรกระตุ้นนักศึกษำ
ให้กำรบ้ำนหรือแบบฝึกหัดไปฝึกทำ โดยเน้นย้ำให้ฝึกทำด้วยตัวเอง ถ้ำไม่เข้ำใจหรือทำไม่ได้ให้มำถำม
อำจำรย์ผู้สอนนอกเวลำ และมีกำรทดสอบเพื่อเป็นกำรตรวจสอบว่ำนักศึกษำทำด้วยตนเองหรือไม่
กำรสุ่มถำมจำกกำรบ้ำนของนักศึกษำ เพื่อทดสอบนักศึกษำว่ำมีควำมเข้ำใจในแง่มุม ประเด็นปัญหำของ
โจทย์ต่ำงๆ มำกน้อยเพียงใด และอธิบำยสรุปประเด็นต่ำงๆ ของโจทย์ที่นักศึกษำทำมำให้เข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
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สรุปประเด็น : เทคนิคกำรสอนนักศึกษำยุคใหม่
 ผู้สอนต้องตรงต่อเวลำเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษำเห็นควำมสำคัญของกำรรักษำเวลำและกระตุ้นให้นักศึกษำ










ตื่นตัวในกำรเรียนรู้
ใช้สื่อที่เป็นภำพถ่ำยในกำรบรรยำย เพรำะจะช่วยให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจและจดจำได้ดีขึ้น ดังนั้น
ผู้สอนควรมีคลังภำพถ่ำยของตนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำวิชำไว้เพื่อนำมำใช้ในกำรบรรยำย ทั้งนี้ควร
หลีกเลี่ยงกำรใช้ข้อควำมที่ยำวจนเกินไป (หำกไม่จำเป็น)
ใช้กำรตั้งคำถำมสั้นๆ ในชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักศึกษำเป็นระยะ ผู้สอนควรอธิบำยซ้ำ
หรือเพิ่มเติมหำกนักศึกษำส่วนใหญ่ไม่สำมำรถตอบคำถำมได้
ให้นักศึกษำอ่ำนบทควำมหรือข้อข่ำวปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำกำรเรียน โดยมุ่งเน้นให้นำเอำทฤษฎีไป
อธิบำยถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนักศึกษำจะเห็นถึงควำมสำคัญของเนื้อหำและประโยชน์ของทฤษฎีที่ได้
เรียนไป
กำรสอดแทรกศัพท์ภำษำอังกฤษเป็นระยะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งศัพท์เฉพำะทำงซึ่งจะช่วยให้นักศึกษำ
สำมำรถนำไปหำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกเว็บไซต์ภำษำต่ำงประเทศ
เนื้อหำแบบฝึกหัดควรมุ่งเน้นที่ควำมเข้ำใจ สำหรับรำยละเอียดปลีกย่อยนั้นควรนำไปใช้ตั้งคำถำมใน
ชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจและควำมสนใจในช่วงเวลำเรียน
ผู้สอนไม่ควรนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ควรมีกำรเคลื่อนไหวหรือเดินพูดคุยกับนักศึกษำในระหว่ำงกำรบรรยำย
เพื่อกระตุ้นควำมสนใจ
ควรมีกำรเช็คควำมสนใจของนักศึกษำอยู่เสมอ
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สรุปประเด็น : เทคนิคกำรสอนนักศึกษำยุคใหม่
 นำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับรำยวิชำมำเปิดให้เด็กนักศึกษำดูเพื่อจะได้ดึงควำมสนใจของนักศึกษำ
 อำจำรย์ผู้สอนจะต้องจำชื่อของนักศึกษำทุกคนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้นักศึกษำเกิดควำมรู้สึกที่ดีว่ำ

อำจำรย์ให้ควำมสนใจ และเป็นกุศโลบำยให้นักศึกษำตั้งใจเรียนมำกขึ้น
 ในกรณีที่นักศึกษำชวนกันคุยและไม่สนใจเรียน กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลเป็นอย่ำงดี คือ กำรจับแยกที่นั่ง

นักศึกษำและจัดที่นั่งพิเศษให้กับนักศึกษำคนที่ชอบชวนเพื่อนคุย อย่ำงไรก็ตำม วิธีนี้จะได้ผลดีและ
ไม่ได้รับกำรต่อต้ำนจำกนักศึกษำเฉพำะกรณีที่ผู้สอนและนักศึกษำมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันเท่ำนั้น
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สรุปองค์ควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรสอน
กำรเรี ย นกำรสอนรำยวิ ช ำเศรษฐศำสตร์ แต่ล ะด้ ำ นแต่ ล ะศำสตร์ มั ก จะมี ลั ก ษณะกำรสอนที่ ไ ม่
เหมือนกัน เทคนิคกำรสอนของอำจำรย์แต่ละคนแต่ละเทคนิคอำจจะใช้ได้กับนักศึกษำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้
องค์ควำมรู้เทคนิคกำรสอนที่ได้ อำจจะนำไปใช้ได้ในช่วงบริบทใดบริบทหนึ่งก็ สำมำรถพัฒนำและสร้ำงรูปแบบ
ใหม่ของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยสรุปได้ดังนี้
พฤติกรรมทั่วไปของผู้สอน
 ตรงต่อเวลำ
 มีควำมชัดเจนและถูกต้องของข้อมูล
 บุคลิกภำพ กริยำ ท่ำทำง น้ำเสียงสุภำพ ไม่ใส่อำรมณ์
 ไม่ควรนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ควรมีกำรเคลื่อนไหว พูดคุย ถำม-ตอบ
 ช่ำงสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำในระหว่ำงเรียน
 เป็นนักอ่ำน นักค้นคว้ำ
เทคนิคกำรสอนรำยวิชำเศรษฐศำสตร์ทั่วไป
 สร้ำงบรรยำกำศ ควำมสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่ำงผู้สอนกับนักศึกษำ เช่น ผู้สอนควรจำชื่อนักศึกษำให้ได้
เร็วที่สุด
 ชี้แจงกฎ กติกำ บทบำท หน้ำที่ของผู้สอนและผู้เรียน
 ระหว่ำงกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนตำมพฤติกรรมนักศึกษำ
 ยกตัวอย่ำงให้ทันเหตุกำรณ์/ตำมเทรนด์ ตำมกระแส
 ผู้สอนต้องเป็นนักอ่ำน นักค้นคว้ำ จะทำให้เห็นคำศัพท์หรือนิยำมเพื่อใช้ในกำรบรรยำยหรือกำร
เรียบเรียงคำสอน
 ให้นักศึกษำเป็นผู้ยกประเด็นหรือเหตุกำรณ์มำตั้งคำถำมแล้วนำเข้ำสู่บทเรียน
 เป็นผู้อำนวยควำมสะดวกระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน เช่น นำเสนอประเด็น ปัญหำ หรือเรื่องรำว
ที่จะสอน
 เน้นให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีสอนที่ให้อำนำจแก่ ผู้เรียน คือ ให้โอกำสสร้ำง
ควำมรู้หรือปรับแต่งโครงสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงเป็นอิสระ และแสดงถึงกระบวนกำรในกำร
ได้มำซึ่งควำมรู้นั้นๆ รับผิดชอบต่อ ควำมรู้ที่สร้ำงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ยกตัวอย่ำง เหตุกำรณ์ที่เป็นปัจจุบัน แนะนำข้อมูลที่สำมำรถหำเพิ่มเติมในกำรเรียนกำรสอน
 ใช้สื่อที่เป็นภำพถ่ำยในกำรบรรยำย เพรำะจะช่วยให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำใจและจดจำได้ดีขึ้น
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 ใช้กำรตั้งคำถำมสั้นๆ ในชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักศึกษำเป็นระยะ ผู้สอนควร
อธิบำยซ้ำหรือเพิ่มเติมหำกนักศึกษำส่วนใหญ่ไม่สำมำรถตอบคำถำมได้
 นำเอำทฤษฎีไปอธิบำยในเหตุกำรณ์หรือหัวข้อข่ำวในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษำเข้ำใจและเห็น
ควำมสำคัญในชีวิตประจำวัน
 กำรสอดแทรกศัพท์ภำษำอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพำะทำง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำในกำร
นำไปค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกสื่อออนไลน์
 แบบฝึกหัดควรมุ่งเน้นควำมเข้ำใจ ส่วนรำยละเอียดปลีกย่อยควรนำไปตั้งคำถำมในชั้นเรียนเพื่อ
ตรวจสอบควำมเข้ำใจและควำมสนใจขณะเรียน
 ไม่ควรนั่งหรือยืนอยู่กับที่ ควรมีกำรเคลื่อนไหวหรือเดินพูดคุยกับนักศึกษำในระหว่ำงกำรบรรยำย
เพือ่ กระตุ้นควำมสนใจ
 ใช้สื่อกำรสอนที่เป็นคลิปวิดีโอ เพื่อกระตุ้นควำมสนใจของนักศึกษำ
เทคนิคกำรสอนรำยวิชำประวัติศำสตร์ทำงเศรษฐศำสตร์
 ผู้สอน ต้องเป็นผู้เตรียมกำร คือ มีกรอบแนวคิดของเรื่องและตั้งคำถำมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษำคิด
วิเครำะห์
 กำรสอนแบบ “เล่ำเรื่อง” โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง มีกำรผูกเรื่องรำวแต่ละตอนให้เกิดขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง และเรียงลำดับเหตุกำรณ์ หรือกำหนดกำรเดินเรื่อง โดยใช้คำถำมหลักเป็นตัวนำ
สู่กำรให้ผู้เรียนทำกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย
 สร้ำงเหตุกำรณ์ ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหำและเรียนรู้โดยใช้วิธีบทบำทสมมติ
เทคนิคกำรสอนรำยวิชำคำนวณทำงเศรษฐศำสตร์
 ให้คำแนะนำนักศึกษำถึงควำมสำคัญในกำรเตรียมตัวก่อนเรียน เช่น กำรทบทวนวิชำพื้นฐำน
ทำงเศรษฐศำสตร์และคณิตศำสตร์ที่ต้องนำมำประยุกต์ในวิชำคำนวณ
 ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำพื้นฐำน หรือมีกำรทดสอบควำมรู้ก่อนเรียนวิชำนั้นๆ
 ทบทวนหลักกำรคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบให้ชัดเจน
 จัดทำเอกสำรประกอบกำรสอนโดยยกตัวอย่ำง หรือแบบฝึกหัดให้ละเอียด และให้นักศึกษำได้ฝึก
ทำด้วยตัวเองและเฉลยแบบฝึกหัด
 กำรนำโจทย์มำยกตัวอย่ำงให้นักศึกษำทำในห้องเรียน
 กำรสุ่มถำมจำกกำรบ้ำนของนักศึกษำเพื่อทดสอบควำมเข้ำใจ และอธิบำยสรุปประเด็นให้
นักศึกษำเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
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ภำคผนวก
รูปภาพประกอบ
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