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เทคนิ คกำรสอนที่ดี เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรสอนที่ดียิ่งขึ้น(ระดับปริ ญญำตรี)
เทคนิ คกำรเตรียมตัวสอน1
• อ่านและทบทวนเนื้อหาทีจ่ ะใช้สอนมาล่วงหน้าหลายๆรอบ เพื่อ
- ACCURACY
ความแม่นยาในเนื้อหา และถูกต้องเหมาะสมกับเวลา
- PRECISION
ความเทีย่ งตรงในทุกๆห้องทีส่ อน (ในกรณีสอนหลายๆห้อง)
• ปรับเนื้อหาให้กระชับบางหัวข้อทีเ่ ข้าใจได้ยาก+เอกสารชัดเจน มีสสี นั
• หาตัวอย่างในทางธุรกิจ /ประสบการณ์ในการทางาน มาประกอบ
• วางแผนการสอนในเวลา 3 ชัวโมง
่ ว่าจะทาอะไรบ้าง

เทคนิ คกำรเข้ำสอนครัง้ แรก
1. ชีแ้ จงรายละเอียดของรายวิชา เช่น ความสาคัญ วัตถุประสงค์รายวิชา ภาพรวมของรายวิชา
ความรูท้ ค่ี วรมีก่อน หรือหลังจากเรียนในรายวิชาผลทีไ่ ด้คอื อะไรบ้าง ตามมคอ.3
2. บอกเกณฑ์การให้คะแนนแก่นกั ศึกษา2 คะแนนเก็บ คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบ
ปลายภาค
3. อธิบายหลักการเรียนการสอนตาม Monodzukuri
4. Soft Talk เพื่อสร้างความคุน้ เคยร่วมกัน และให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการdesign การเรียน
การสอน 3
1

อ.รวิช วงศ์สวัสดิ ์
ร.ต.ท.หญิ งบุณยวีร์ โชคประเสริ ฐสม
3 ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์
2
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5. ก่อนจะให้นิยามของหัวข้อทีจ่ ะสอน จะถามนักศึกษาก่อนว่า ในความคิดของนักเรียน หัวข้อ
คืออะไร4
เทคนิ คกำรสอน
1. ทารายงาน5 นาเสนอหน้าชัน้ เรียน
2. เรียนไป 2 – 3 ครัง้ และทดสอบ 1 ครัง้ 6
3. อธิบายทฤษฎีและมาตรฐานทีต่ อ้ งใช้ตรงกับข้อไหนบ้าง 7
4. เริม่ ต้นบทเรียนด้วยการเกริน่ นาเนื้อหาเดิม พร้อยมยกตัวอย่างบริษทั จริง กรณีศกึ ษาจริง
6. ให้นกั ศึกษาสัมภาษณ์บริษทั จริง สัมภาษณ์สถานประกอบการณ์จริง
7. ให้นกั ศึกษาทา Mapping แล้วอาจารย์ทา Mapping สรุปให้อกี ที8
8. ให้นกั ศึกษาออกมาอภิปรายเกีย่ วกับกรณีศกึ ษาหรือรายงานทีน่ กั ศึกษาไปหาข้อมูลมา
อาจารย์จะแนะนาให้ สรุปเป็ นหลักการ
9. นักศึกษาหาข้อมูลจากงานวิจยั หรือแหล่งค้นคว้า ต่างๆ หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
10. ศึกษากรณีศกึ ษาทีอ่ ยูใ่ นตาราและนอกตารา
11. สอนจากประสบการณ์ของผูส้ อนโดยตรง
12. แบบฝึกหัด ใช้การถามการตอบ สุ่มถามนักศึกษา
13. ฝึกทาแบบฝึกหัดในห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ และทดสอบก่อนและหลัง
14. ทัศนศึกษา
15. เช็คชื่อก่อนเข้าเรียน หรือหลังเรียน
16. จัดทาคลิปวิดโี อ
17. ทาวิจยั ในชัน้ เรียน อภิปรายผลงานวิจยั โดยอาจารย์แนะนาเป็ นผูแ้ นะนา Keizen9
18. สรุปเนื้อหาทุกครัง้ และสัปดาห์สุดท้ายวาดแผนภาพเพื่อสรุปในภาพรวมให้นศั กึ ษาดู
19. มีก ารเช็ดนัก ศึก ษาในวิชา house project การทาวิจยั ในชัน้ เรีย น เด็กชอบ อะไรที่เ ป็ น
informal flexible เด็กเจน วาย ชอบ application หมายถึงสิง่ ทีเ่ รียนต้องสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้ด้วย รูจ้ กั ตัวเอง อาจารย์เอาเรื่องของข่าวมาประยุกต์ใช้กบั หัวข้อที่จะสอน เชื่อมความต้องการของ
นักศึกษาและสิง่ อาจารย์มอี ยู่ เช่น วิชาอินเตอร์ไฟแนนท์ ให้นักศึกษาจัดทาวิดโี อ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
จดจาบทเรียนมากยิง่ ขึ้น และเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มที่
จัดทาให้โพสต์ลงในกลุ่มเฟสบุ๊ค เพื่อเอาไว้ให้รุ่นน้องๆ นาไปเป็นแบบอย่าง และได้เรียนรูต้ ่อไปจากรุ่นสู่
รุน่ 10
20. การทางานเป็นทีม การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มอบหมายงานโครงการเกีย่ วกับหลักโม
4

ผศ.ดร.ชัยชนะ ตีรสุกติ ติมา

คมพัชญ์ สิ ริถิรพิ ทกั ษ์
6 ดร.ขนิ ษฐำ ทรงจักรแก้ว
7 นันทชัย สำสดีอ่อง
8 ดร.ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว
9 โกศวัต รัตโนทยานนท์
10 เอกสิทธิ เข้มงวด
์
5
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โนซุคุร ิ มอบหมายโครงการ เพื่อให้มปี ระสบการณ์เรียนรูเ้ องมากกว่าสอนทฤษฏีในห้อง เช่น นักศึกษาปี
1 เรียนการจัดการจากการจัดแข่งขันกันเองในสถาบัน มากกว่าที่ได้จากการจาจากทฤษฏี ไม่ส อน
เลคเชอร์มากเกินไป เพราะไม่ค่อยมีคนตัง้ ใจฟงั ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้การอภิปราย ทากิจกรรม หรือให้ดู
วีดีท ัศ น์ ให้ง านกลุ่ ม ในห้อ งเรีย นและท าเป็ น การบ้า น น าเสนอหน้ า ชัน้ ในทุ ก สัป ดาห์ พยายาม
ผสมผสานงานที่มอบหมายให้มคี วามหลากหลาย เช่น ให้โต้วาที , เล่นละครบทบาทสมมติ หรือเขียน
นิตยสาร และเป็นวิธที เ่ี ร็วทีส่ ุดทีจ่ ะทาให้เด็กๆ เริม่ ชอบเราและการจาชื่อเล่นของพวกเค้า11
21. เน้นการคิดสมัยใหม่ การมีส่วนรวมของนักศึกษา และการเชิญวิทยากรจากธนาคาร เช่น
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินธุรกิจ มีการนา
โปรแกรม Edmodo มาใช้เป็ นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษา มีการนา Yuu Card
สะสมแต้ ม คู ป องคะแนน เพื่อ กระตุ้ น ให้ นั ก ศึก ษากล้ า แสดงความคิด เห็น ในห้ อ งเรีย น มี Group
Assignment ให้นกั ศึกษาคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การจัดการความเสีย่ งของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์
และจัดทาเป็นรายงาน12
22. การทดสอบย่อ ยด้ว ยโปรแกรม Kahoot13 และได้มกี ารจัด ทา Blind Taste ให้นักศึกษา
ได้รบั รูถ้ งึ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเหตุผลในการจัดทาเพื่อให้ทราบความแตกต่างของตัวสินค้าและแบรนด์ท่ี
จดจาได้ แบ่งนักศึกษาออกตามจานวนบทที่จะสอบและให้มานาเสนอสรุปหน้าชัน้ เรียนเพื่อเป็ นการทบ
ทนก่อนการสอบทัง้ กลางภาคและปลายภาค การจัดทาคลิปวีดโี อประกวดเพื่อใช้ทกั ษะด้านเทคโนโลยี
และความรูม้ าประมวลในบททีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด14
23. ใช้คาอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่าย สาหรับประโยคยาวๆ ศัพท์ยากๆ อาจารย์จะอธิบายเพื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้น มีก ารทดสอบย่อ ยระหว่างบท มีการแนะนาเพื่อ ให้นักศึกษาฝึ กวิเคราะห์ 15 วาดกราฟ
เศรษฐศาสตร์ ยกตัว อย่า งประกอบค าอธิบ ายง่า ยๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ ตัว นักศึก ษา มีก ารโต้ต อบกับ
นักศึกษาตลอดเวลา เพื่อลดความตึงเครียด และอาการง่วงนอนของนักศึกษา เน้นบรรยากาศเป็ นกันเอง
ในระหว่างเรียน พร้อมยกตัวอย่างประกอบจริงมีการใช้เครื่องมือเกมส์ Click2win เพื่อช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ มีทศั นศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย16
24. เน้ นการคิดสมัยใหม่ท่ใี ช้ในโรงงาน มีการทา Workshop คู่กัน และให้นักศึกษานาเสนอ
พร้อมสรุปผล เช่น การวางแผนพยากรณ์ การทางานเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณต่างกันอย่างไร ใช้
เทคนิคให้นักศึกษาสัมภาษณ์ เทคนิค Star มีการค้นหา Competency ใช้กรณีศกึ ษาองค์กรสาหรับการ
วางแผน Competency ด้าน skills ด้าน attributes และการทากิจกรรม ให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ
อ เอิบ เชิญวิทยากรข้างนอกมา คือ นกแอร์ (ภาคบริการ) มาบรรยายเกีย่ วกับ Competency17
25. ให้นกั ศึกษาไปสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการชาวญี่ป่นุ เชิญบริษทั Business Plus มาสอนการใช้
โปรแกรม Pay Roll ซึง่ โปรแกรม Business Plus ทาให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจมากขึน้ เพราะได้ลงมือ
11

Dr.Yu chin
น้าพร สถิรกุล
13 พีรยา เศรษฐพัฒน์ และ เฌอริสา นันทา
14 พีรยา เศรษฐพัฒน์
15 สุชรี า นวลทอง แล ะสมบัต ิ วรินทรนุวต
ัร
16 สมบัต ิ วรินทรนุวต
ัร
17 อ.ชาติชาญ โพธิพาด
์
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ปฏิบตั จิ ริงตามหลักโมโนซุกูร ิ ซึง่ ความรูน้ ้ีนักศึกษาสามารถนาไปใช้ในการทางานจริงในอนาคตได้ และ
จะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าคนอื่นๆ ได้ทาวิจยั ในชัน้ เรียน ให้นกั ศึกษาทาแบบ Pre-test และ Post-test18
ั ่ นตกมาผสมผสานกับแนวความคิด ของญี่ปุ่ นแล้ว น ามา
26. นาเอาแนวความคิด ของฝ งตะวั
เปรียบเทียบกัน ให้นักศึกษาบริหารกลุ่ม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมการบริหารโครงการ เช่น ให้นักศึกษา
เป็ นผู้ดาเนินการโครงการ ออกแบบโปสเตอร์ การประสานงาน เช่น โครงการรวมคน HR กิจกรรม
WalkRally ออกศึกษาดูงาน ณ ศาลแรงงานภาค 2 ชลบุร ี กรณีการพิจารณากรณี พิพากย์นายจ้างกับ
ลูก จ้าง ดูส ถานที่ Happy Workplace เล่ มเกมส์หาเพื่อ นเพื่อ ละลายพฤติก รรม คิดเพลงประจ ากลุ่ ม
สโลแกนกลุ่ม กระตุน้ ให้นกั ศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น19
27. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยทาเป็ นรายงานส่งเป็ น File แล้วให้นาเสนอแบบระบบปิด
นาเสนอทีละกลุ่ม กลุ่มไม่เกีย่ วข้องให้ออกนอกห้องเรียน มีการถามคาถาม อาจารย์จะเป็ นผูเ้ รียกชื่อถาม
เอง โดยเน้นนักศึกษาที่ไม่ได้นาเสนอรายงาน การให้คะแนนจะเป็ นการให้คะแนนแบบยืดหยุ่น คือ ถ้า
นักศึกษาทาดีจะมีคะแนน +++ ให้ เช่น ถ้าให้งานนักศึกษาทารายงาน หรือนาเสนองาน ถ้ามีการอ้างอิง
ถึงบทความต่างๆ มาเล่าให้เพื่อนฟงั ก็จะได้คะแนน + ให้นักศึกษาเข้าอบรม/สัมมนาเรื่องอะไรก็ได้ เข้า
อบรมทัง้ ที่จ ดั ในสถาบันฯ หรือ นอกสถาบัน โดยนาใบ Cert. หรือ หลักฐานมาแสดงให้อ าจารย์ดู ว่ า
นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาดังกล่าวจริง อาจารย์กจ็ ะได้คะแนน + ถ้าอบรมข้างนอก จะได้คะแนน
++ ถ้าอบรมใน TNI จะได้คะแนน +20
28. ให้นัก ศึก ษาจับคู่ก ันระหว่างนักศึกษาที่เ รีย นเก่ ง มากกับนักศึกษาที่เ รีย นเก่ ง น้ อ ย และ
ระหว่างนักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนปานกลางจับคู่กนั ได้ โดยให้เป็นบัดดีก้ นั ช่วยกันเรียน โดยมีเหยือ่ มาล่อ
นัน่ คือ ถ้าคู่ไหนสอบผ่านเกินครึง่ ของคะแนนทีส่ อบ จะได้คะแนนช่วยเต็ม 5 และถ้าคู่ไหนนักศึกษาสอบ
ไม่ผ่านครึง่ ก็จะได้คะแนน 3 คะแนน ให้นักศึกษาพิจารณาเอง สมัครใจเอง การเรียกชื่อเล่น ในการเช็ค
ชื่อเข้าชัน้ เรียน21
29. สร้างบรรยากาศที่ดรี ะหว่างผู้เรียนและผู้สอน เช่น ยิม้ แย้มแจ่มใส และมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั
นักศึกษา ถามตอบในห้องเรียน และชมเชยนักศึกษาในเชิงบวก นาเข้าสู่บทเรียน เช่นคุยเรื่องทัวไป
่
กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ โยงสิง่ ทีจ่ ะสอนเข้าหาเรื่องใกล้ตวั จากข่าว ละคร เพลง ลดความกลัว เพิม่ ความ
น่าสนใจ22
30. สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนทีก่ ระตุน้ ให้นกั ศึกษากล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และ
ก่อให้เกิดการคิดทีส่ ร้างสรรค์ เช่น จัดกิจกรรม
• การแบ่งกลุ่มระดมความคิด
• การใช้เกมส์ประกอบการสอน
• การแสดงบทบาทสมมติ
• การใช้ส่อื การสอนสร้างความสนใจในการเรียน
18

ดร.รุง่ อรุณ กระแสร์สนิ ธุ์
ดร. เอิบ พงบุหงอ
20 ดร.นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์
21 เฌอริสา นันทา
22 อ.รวิช วงศ์สวัสดิ
์
19
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• การสอนโดยใช้นกั ศึกษาเป็นศูนย์กลาง
เช่น Problem Base Learning (PBL) เป็นต้น
• ทา Mindmap เพื่อสรุปเนื้อหา หรือ มอบหมายงานเป็นชิน้ งาน
31. แผนการสอนต้องสามารถปรับ ยืดหยุน่ ได้ ต้องสอนครบ สอนเต็มที่ และสอนอีกครึง่ บทของ
สัปดาห์ต่อไป เปรียบเทียบตัวอย่างที่ง่ายกับเรื่องยาก เอาตัวเองเป็ นตัวอย่าง ทาเรื่องยากให้เป็ นเรื่อง
ง่าย เชื่อมโยงวิชาให้สอดคล้อง เชื่อมโยงในชีวติ ประจาวันได้ ไม่เคร่งครัดจนเกินไป ไม่หย่อนยานเกินไป
ต้องปรับให้เข้ากับบทบาทของตนเองได้ เพื่อปรับให้เข้ากับนักศึกษา ปรับตามสภาพอารมณ์ ของตัวเอง
ั หามา หาสื่อ อื่น ๆ สอดแทรกกับ เนื้ อ หาที่เ กี่ย วข้อ ง กับ นั ก ศึก ษากับ รายวิช า มี
ให้ไ ด้ ถ้ า เรามีป ญ
ความสาคัญกับรายวิชาอย่างไร23
32. ให้นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์ ถกเถียงได้ แสดงแนวความคิดของเขาได้ เขาไม่อยากได้ยนิ ว่าใคร
ผิด ใครถูก ให้เขาใช้วจิ ารณญาณในการกลันกรองที
่
เ่ ขาเรียนรูไ้ ป มีเหตุมผี ลอะไรบ้าง นักศึกษาอยากลง
มือ ปฏิบ ัติ เกลีย ดคือ อ่ า นสไลด์ เปิ ด คลิป วีดีโ อได้ Quiz ใช้ Kahoot.it ใช้ House Project น าเสนอ
ความก้าวหน้า อย่างวิชาการเงิน ให้นักศึกษาโหลดค่าเงิน สอนวิธกี ารดูกราฟ เปิดเว็บทีเ่ กี่ยวข้อง เห็น
ความเชื่อมโยงในชีวติ จริงและการเรียน24

ผลจำกกำรใช้เทคนิ ค
1. นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือได้หาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์
2. นักศึกษาไม่ขาดเรียน เพราะจะตามเพื่อนไม่ทนั เรียนไม่เข้าใจ นักศึกษาคุยกันน้อยลง
3. นักศึกษาจะอ่านหนังสือมาก่อน หรือทาแบบฝึกหัดในห้องตาม concept สอนไปช่วงหนึ่ง แล้ว
ทาแบบฝึกหัดสลับกับสอน
4. อาจารย์สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้เป็นรายบุคคล
5. นักศึกษาชอบทีไ่ ด้เห็นกรณีศกึ ษาของจริง เช่น นักศึกษาจะตื่นเต้นทีไ่ ด้เห็นผังบัญชีของจริง
นักศึกษาคุยกันน้อย
สื่อที่ใช้สอน
1. PowerPoint
2. เขียนกระดาน
3. YouTube คลิปวิดโี อ
4. Internet
5. โปรแกรม Edmodo
6. โปรแกรม Kahoot.it
23
24

อ.ปณั ณทัต จอมจักร
อ.เอกสิทธิ ์ เข้มงวด
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แนวทำงแก้ปัญหำเมื่อนักศึกษำไม่สนใจเรียน หลับ หรือคุยในห้องเรียน25
1. สุ่มเลขที่ รหัสนักศึกษา ตอบคาถามหน้าชัน้ เรียน
2. เล่าเรือ่ งดึงความสนใจ
3. กิจกรรมสันทนาการ (เล่นเกมส์ใบ้คา เกมส์จติ วิทยา เป็ นต้น)
4. พักให้นกั ศึกษาเข้าห้องน้ า
5. หักคะแนนการเข้าชัน้ เรียน และว่ากล่าวตักเตือน
6. สอบถามถึงปญั หาในการเรียน และพิจารณาแต่ละคน
เทคนิ คกำรสอนที่ดี เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรสอนที่ดียิ่งขึ้น(ระดับบัณฑิ ตศึกษำ)
เรื่องเทคนิ คกำรเรียนกำรสอนที่ดี26
ในกลุ่มของนักศึกษาปริญญาโททีเ่ ข้ามาศึกษาในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม หลายๆคนมีพน้ื
ความรูท้ ่หี ลากหลาย บางคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ,ด้านวิศวกรรมศาสตร์
หรือด้านภาษาศาสตร์ รวมถึงการทางานในหน้าที่ท่แี ตกต่างกัน ประสบการณ์ท่แี ตกต่างกัน ดังนัน้ ใน
บางเรื่องขณะเรียน นักศึกษาบางคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน หรือเคยปฏิบตั ิ มาก่อน ทาให้เกิดข้อ
สงสัย หรืออาจตามไม่ทนั ผู้อ่นื ที่เคยเรียนหรือมีประสบการณ์ตรงมาก่อน ผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงสภาพ
ความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ในห้อง มีการยกตัวอย่าง หรือเหตุการณ์จริง (Case Study) เพื่อให้เข้าใจได้งา่ ย
ยิง่ ขึน้ รวมถึงการ Assignmentในระหว่างเรียน และท้ายคาบการเรียน เพื่อจะได้ทราบถึงความเข้าใจใน
เนื้อหาของแต่ละคน
2.เรื่องเทคนิ คกำรทำสำรนิ พนธ์ และวิ ทยำนิ พนธ์
ในการเรียนแต่ละวิชา ทางสาขาจะพยายามให้นักศึกษาเน้นการทา Case Study และจัดแนะนา
เรื่องที่จะศึกษา หรือสนใจ เพราะในการทาสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ต้องอยู่บนพื้นฐานหรือมีความ
เกีย่ วข้องในหน้าทีก่ ารงาน หรือ สิง่ ทีต่ นสนใจ พร้อมให้มกี ารนัดเข้าพบ อาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างสม่าเสมอ
เพื่อ ให้ศึก ษาวิจยั ได้เ สร็จตรงตามเวลา อาจารย์แต่ ล ะท่ านก็มรี ูปแบบในการนัดพบและค าปรึก ษา
แตกต่างกัน เช่น สร้างตารางนัดกาหนดส่งงานในแต่ละส่วนทีไ่ ด้รบั มอบหมายไป เป็นต้น
3.เรื่องผลลัพธ์ (Output)ในกำรศึกษำ
ทางสาขาการจัดการอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาหลังจากที่ทาสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์
เรีย บร้อ ยแล้ว ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารน าองค์ค วามรู้ไ ปเผยแพร่ ท ัง้ ในการประชุ ม วิช าการในประเทศ /

25 อ.รวิช วงศ์สวัสดิ ์
26

คณาจารย์หลักสูตร MIM
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ต่างประเทศ หรือนาไปตีพมิ พ์ลงวารสารต่างๆ เพื่อเป็ นผลงานทัง้ ของตนเองและสาขาด้วย โดยการ
แนะนาและให้คาปรึกษาจากอาจารย์ทป่ี รึกษา นอกเหนือจากเผยแพร่ตวั เล่มทีห่ อ้ งสมุดของสถาบันฯ
4. สื่อที่ใช้สอน27
1. Power Point, case study
2. นักศึกษาไปดูงาน
3. ใช้ Take Book ประกอบการสอนทุกวิชา
4. วิชาทีเ่ กีย่ วกับประเทศญี่ปนุ่ จะใช้เหตุการณ์/สถานการณ์ท่ี Hot issue มาประกอบการ
บรรยายทุกครัง้
5. คลิป Video ทาง You tube
6. วิพากย์งาน Paper เพื่อหา gap ในการทาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

27

คณาจารย์หลักสูตร MBJ
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