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 “กรณีีศึกึษาน้�นยอด้เยี�ยมในการที่า้ที่ายน้กเรยีนให้เ้ติรยีมชี่้ �นเรยีนอยา่งคำรอบคำลมุ บางที่อีาจเป็นกลุม่ยอ่ย จากน้�น
จงึให้น้้กเรยีนมีสว่นรว่มในการอภิปิรายเพิ่่�อการติด้้สนิใจด้า้นการจด้้การที่ี�ลกึซึ้ึ �งยิ�งขีึ �น ซึ้ึ�งนำาเสนอที่ฤษฎีแีละแนวที่าง
ปฏิบิต้ิทิี่ี�เกี�ยวขีอ้ง”

Michael Goldman ห้ว้ห้นา้บรรณีาธีกิาร Emerging Markets Case Studies

 “ฉ้ันใชี่ก้รณีีศึกึษาเม่�อฉ้ันติอ้งการให้น้้กเรยีนใชี่แ้บบจำาลอง ที่ฤษฎี ีห้รอ่แนวคำดิ้เฉัพิ่าะที่ี�ฉ้ันได้ส้อนในชี่้ �นเรยีนกอ่น
ห้นา้นี� กรณีีศึกึษาติา่งๆ ที่ำางานได้ด้้มีากในการจด้้เติรยีมติว้อยา่งให้น้้กเรยีนที่ราบวา่สิ�งติา่งๆ ที่ำางานอยา่งไรในโลก
แห้ง่คำวามเป็นจรงิ และเราติอ้งการให้น้้กเรยีนนำาคำวามร้นี้�ไปใชี่ก้บ้สถานการณีเ์ฉัพิ่าะ”

Rebecca Morrison ห้ว้ห้นา้บรรณีาธีกิาร The CASE Journal

“กรณีีศึกึษายง้ชี่ว่ยลด้ชี่อ่งวา่งอกีด้ว้ย พิ่วกเขีาสามารถเชี่่�อมโยงที่ฤษฎีเีขีา้กบ้การปฏิบิต้ิ ิและยง้ให้ข้ีอ้มล้เชี่งิ
ลกึเกี�ยวกบ้บรษ้ิที่และอตุิสาห้กรรมให้ม่ๆ  ที่ี�น่าสนใจ และการมองสิ�งติา่งๆ ด้ว้ยสายติาขีองติว้ชี่โ้รงชี่ว่ยอธีบิาย
วธิีทีี่ี�บคุำคำลด้ำาเนินธีรุกจิในโลกแห้ง่คำวามเป็นจรงิ”

Justin O’Brien ผู้้อ้ำานวยการบรหิ้ารห้ลก้สต้ิรบณ้ีฑิติิวทิี่ยาลย้ University of Surrey

การเติรยีมน้กเรยีนเพิ่่�อให้ม้ีสว่นรว่ม
• สง่กรณีีศึกึษาให้น้้กเรยีนอยา่งนอ้ยห้นึ�งสป้ด้าห้ก์อ่นการอภิปิรายกรณีีศึกึษา
•  สำาห้รบ้งานเขียีน มอบคำำาถามให้ก้บ้น้กเรยีนเกี�ยวกบ้งานที่ี�ได้ร้บ้มอบห้มายพิ่รอ้มกบ้กรณีี

ศึกึษา
• ติรวจสอบบน้ที่กึการสอนเพิ่่�อด้ว้า่คำวรมอบห้มายการอา่นที่ี�เกี�ยวขีอ้งห้รอ่ไม่
• ติรวจสอบบน้ที่กึการสอนเพิ่่�อด้ว้า่คำวรมอบห้มายเน่�อห้าวดิ้โีอที่ี�เกี�ยวขีอ้งห้รอ่ไม่
• เติรยีมสำาเนาบที่สง่ที่า้ยจากบน้ที่กึการสอนเพิ่่�อแจกจา่ยในชี่้ �นเรยีน

การเติรยีมบที่เรยีนกรณีีศึกึษาขีองคำณุี

คำณุีจะเลอ่กกรณีีศึกึษาอยา่งไร คำณุีจะจด้้โคำรงสรา้งบที่เรยีนอยา่งไร

แบบแปลนห้อ้ง เคำร่�องม่อ และที่รพ้ิ่ยากรที่ี�คำณุีติอ้งการคำอ่อะไร
คำณุีติอ้งการบรรลผุู้ล
การเรยีนร้อ้ะไรบา้ง

คำณุีติอ้งการให้น้้กเรยีนมีสว่นรว่มอยา่งไร

เติรยีมการสอนกรณีีศึกึษา
ฉ้ันคำวรใชี่ก้รณีีศึกึษาห้รอ่ไม่
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จด้้การสอนในห้อ้งเรยีน
วธิีมีีสว่นรว่มกบ้น้กเรยีนในกรณีีศึกึษา
•  ใชี่ก้ลุม่ที่ี�เล็กลงและรวมการแสด้งบที่บาที่สมมติเิพิ่่�อให้มุ้ง่เนน้

ไปที่ี�น้กเรยีนเกี�ยวกบ้ภิาวะที่ี�กลน่ไมเ่ขีา้คำายไมอ่อกในด้า้นการ
จด้้การที่ี�บรษ้ิที่ติอ้งเผู้ชี่ญิ

•  จด้้ให้ม้ีการโติแ้ยง้ระห้วา่งการอภิปิรายเพิ่่�อสน้บสนุนให้น้้กเรยีน
ที่บที่วนมมุมองและเห้ติผุู้ลในการสรปุผู้ล

•  ที่บที่วนกรณีีศึกึษาเกา่ๆ ที่ี�อย้ใ่นจนิตินาการน้กเรยีนโด้ยเฉัพิ่าะ 
และใชี่เ้พิ่่�ออภิปิรายแนวคำดิ้ในกรณีีศึกึษาอ่�นๆ ที่ี�พิ่วกเขีาอาจ
ประสบป้ญห้ามากกวา่

•  เปลี�ยนรป้แบบการเรยีนร้แ้ละการติ้ �งคำา่ติา่งๆ โด้ยเฉัพิ่าะอยา่ง
ยิ�งการให้ค้ำวามสนใจกบ้จดุ้สนใจขีองน้กเรยีนในชี่ว่งเวลาน้�นใน
ภิาคำเรยีนห้รอ่ภิาคำการศึกึษา พิ่วกเขีาอาจติอบสนองติอ่สไติลท์ี่ี�
สบายๆ ห้รอ่สนุกสนานได้ด้้กีวา่ ไมเ่ชี่น่น้�นพิ่วกเขีาจะเนน้ไปที่ี�
การสอบห้รอ่งานที่ี�ได้ร้บ้มอบห้มาย

•  ในชี่้ �นเรยีนที่ี�การอภิปิรายเป็นเร่�องที่ี�ที่า้ที่าย ให้เ้นน้ที่ี�บรบิที่ขีอง
กรณีีศึกึษาและติรวจสอบให้แ้น่ใจวา่มีคำวามเกี�ยวขีอ้งกบ้
สถานการณีข์ีองพิ่วกเขีามากที่ี�สดุ้ ซึ้ึ�งอาจจะผู้า่นที่างบรบิที่เชี่งิ
ภิม้ิภิาคำห้รอ่ประเภิที่ขีองบรษ้ิที่ที่ี�กลา่วถงึ

ติอบสนองติอ่สิ�งที่ี�ไมค่ำาด้คำดิ้
ส่ิ่�งใดท่ี่�คุณุอาจต้อ้งวางแผนรับัมืือ
•  การอภิปิรายเริ�มด้เุด้อ่ด้
•  น้กเรยีนไมเ่ติรยีมคำวามพิ่รอ้ม

•  น้กเรยีนคำนห้นึ�งที่ี�มีอำานาจเห้น่อการอภิปิรายในชี่้ �นเรยีน
•  น้กเรยีนคำนอ่�นๆ ไมม่ีสว่นรว่ม

สง่เสรมิการคำดิ้อยา่งลกึซึ้ึ �งมากขีึ �น
ในฐานะผู้้ส้อน บที่บาที่ขีองคำณุีในการอภิปิราย
กรณีีศึกึษาคำอ่การแนะนำาน้กเรยีนให้เ้ขีา้ใจ
ห้ว้ขีอ้ที่ี�มีอย้ใ่นม่อได้ล้กึซึ้ึ �งยิ�งขีึ �น

พิ่ยายามและชี่ว่ยให้แ้น่ใจวา่น้กเรยีนไมข่ีา้มไป
ที่ี�วธิีแีกป้้ญห้าอยา่งรวด้เร็ว แติพ่ิ่วกเขีาคำดิ้ไป
ถงึวธิีแีกป้้ญห้าจากห้ลายมมุมอง

ชี่ว่ยน้กเรยีนออกจากการติด้้สนิติามประสบการณี ์
ขีองตินเอง และพิ่ยายามวเิคำราะห้ก์รณีีศึกึษาอยา่ง
เป็นกลางที่ี�สดุ้

สิ�งสำาคำญ้ที่ี�จะด้ำาเนินการติอ่ไปในการอภิปิรายกลบ้
ไปที่ี�ขีอ้เท็ี่จจรงิขีองกรณีีศึกึษาและถามคำำาถามที่ี�
ที่า้ที่ายเพิ่่�อกระติุน้ให้น้้กเรยีนวเิคำราะห้แ์ละติ้ �ง
คำำาถามในการติด้้สนิเบ่ �องติน้อยา่งลกึซึ้ึ �ง

การสอนกรณีีศึกึษาออนไลน ์
1. เลืือกกรัณ่ศึึกษาสิ่ั �นๆ
การเลอ่กกรณีีศึกึษาเป็นกญุแจสำาคำญ้ เราแนะนำาให้ใ้ชี่ก้รณีีศึกึษาที่ี�ส้ �นลงโด้ยมีผู้ลการเรยีนร้ท้ี่ี�นอ้ยลงเพิ่่�อให้ ้
มีสมาธีใินห้อ้งเรยีน

2. ส่ิ่งเสิ่รัม่ืการัม่ืส่ิ่วนรัว่มืผ่านเคุรัื�องมืือเที่คุโนโลืย่ี
ระห้วา่งชี่้ �นเรยีน ให้ใ้ชี่ค้ำำาถามอภิปิรายที่ี�แนะนำาในบน้ที่กึการสอนให้เ้ป็นประโยชี่นเ์พิ่่�อให้แ้น่ใจวา่น้กเรยีนจะมี
สว่นรว่ม เพิ่่�อการมีสว่นรว่มที่ี�เพิ่ิ�มขีึ �น ให้ใ้ชี่เ้ที่คำโนโลยทีี่ี�ชี่ว่ยให้ส้ามารถที่ำาโพิ่ลและแชี่ที่ได้้

3. สิ่รัา้งหัวัข้อ้การัอภ่ิปรัายี
ในระห้วา่งชี่้ �นเรยีนออนไลน ์ให้ส้รา้งห้ว้ขีอ้การอภิปิรายและใชี่ห้้ว้ขีอ้เห้ลา่นี�เพิ่่�อรก้ษาแรงจง้ใจในห้ม้น้่กเรยีน 
นี�เป็นวธิีทีี่ี�ด้ใีนการติรวจสอบการมีสว่นรว่มขีองน้กเรยีน อาจเป็นคำวามคำดิ้ที่ี�ด้ทีี่ี�จะเปลี�ยนชี่ว่งเวลาขีองวน้ที่ี�คำณุี
โพิ่สติเ์พิ่่�อให้ไ้ด้ร้บ้การติอบกลบ้มากที่ี�สดุ้

4. สิ่นับสิ่นุนการัม่ืส่ิ่วนรัว่มืข้องชุุมืชุนนักเรัย่ีน
สน้บสนุนชี่มุชี่นขีองคำณุี โด้ยเฉัพิ่าะอยา่งยิ�งเม่�อน้กเรยีนขีองคำณุีจะไมม่ีเวลาพิ่บห้นา้กน้กบ้เพิ่่�อนขีองพิ่วกเขีา 
การสน้บสนุนในรป้แบบออนไลนจ์ะชี่ว่ยให้ม้้�นใจวา่การสนที่นานอกชี่้ �นเรยีนจะด้ำาเนินติอ่ไป
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เป็นเวลามากกวา่ 50 ปี การเป็นห้นึ�งในคำวามคำดิ้ให้ม่ๆ  คำอ่ห้ว้ใจ
ขีองธีรุกจิขีอง Emerald ห้ลก้จรยิธีรรมขีองเราคำอ่การชี่ว่ยสรา้ง
คำวามแติกติา่งเพิ่่�อให้ผู้้้ท้ี่ี�อย้ใ่นแวด้วงวชิี่าการ ห้รอ่ในที่างปฏิบิต้ิิ
คำอ่การคำอ่ยๆ ที่ำางานรว่มกน้เพิ่่�อสรา้งการเปลี�ยนแปลงในเชี่งิบวก
ในโลกแห้ง่คำวามจรงิ

บรกิารสิ�งพิ่ิมพิ่แ์ละเผู้ยแพิ่รข่ีองเราชี่ว่ยให้น้้กวจิย้บอกเลา่เร่�อง
ราวขีองพิ่วกเขีาอยา่งมีคำวามห้มายและที่น้ที่ว่งที่ ีโด้ยมอบเคำร่�อง
ม่อและบรกิารที่ี�เป็นนวต้ิกรรมให้มเ่พิ่่�อสรา้งคำวามม้�นใจและคำวาม
สามารถในการวจิย้ที่ี�กอ่ให้เ้กดิ้ผู้ล

ติดิ้ติอ่เราเกี�ยวกบ้เรา

เนื�อหัา/คุอลืเล็ืกชุนัใหัม่ื:
วล้ยล์ด้า ภิท้ี่รโภิคำนิเศึรษฐ ์
vpattarapokinset@emerald.com

สิ่อบถามืคุวามืชุ่วยีเหัลืือ:
support@emerald.com

เว็บไซต้ ์
emeraldgrouppublishing.com

มารว่มกน้สรา้ง Real Impact

ชี่ดุ้เคำร่�องม่อบรรณีารก้ษ ์
ขีอ้มล้การเขีา้ถงึและการรบ้รองคำวามถก้ติอ้ง คำ้ม่่อผู้้ใ้ชี่ ้ส่�อสง่เสรมิการขีายห้อ้งสมดุ้ คำำาแนะนำาเกี�ยวกบ้รายงานการใชี่ง้าน และแห้ลง่ขีอ้มล้สำาห้รบ้การคำน้พิ่บ

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

คำน้พิ่บและ
สำารวจโลกแห้ง่การวจิย้
ที่างสง้คำมศึาสติร ์
ที่ี�กอ่ให้เ้กดิ้ผู้ล
emerald.com/insight

เลอ่กเสน้ที่างขีองคำณุี
•  เรยีกด้ต้ิามวารสาร ห้น้งสอ่ กรณีีศึกึษา และการ

บรรยายสรปุโด้ยผู้้เ้ชี่ี�ยวชี่าญ
•  ป้อนคำำาและวลเีฉัพิ่าะลงในการคำน้ห้าด้ว่น และการ

คำน้ห้าขี้ �นสง้
•  จำากด้้ผู้ลลพ้ิ่ธีใ์ห้แ้สด้งเฉัพิ่าะเน่�อห้าที่ี�เป็น 

Open Access ห้รอ่สิ�งที่ี�คำณุีสามารถด้ไ้ด้ ้

นำาที่างได้อ้ยา่งงา่ยด้าย
•  การนำาที่างที่ี�คำาด้การณีไ์ด้แ้ละอนิเที่อรเ์ฟซึ้ที่ี�เรยีบงา่ย
•  จด้้เรยีงผู้ลลพ้ิ่ธีแ์ละใชี่ต้ิว้กรองเน่�อห้า เชี่น่ประเภิที่ วน้ที่ี� 

ห้ว้ขีอ้เร่�อง และประเที่ศึ
•  ติว้อยา่งเน่�อห้าและบที่คำด้้ยอ่ที่ี�มีโคำรงสรา้งชี่ว่ยคำณุีติด้้สนิ

ใจวา่คำณุีติอ้งการที่ี�จะอา่นห้รอ่ไปติอ่

สำารวจเสน้ที่างให้ม่
•  คำำาแนะนำาสำาห้รบ้เน่�อห้าที่ี�เกี�ยวขีอ้งให้ ้แรงบน้ด้าลใจสำาห้รบ้

แนวคำดิ้ให้ม่
•  เลอ่ก 'คำำาห้ลก้' เพิ่่�อคำน้คำวา้เกี�ยวกบ้ห้ว้ขีอ้สห้สาขีาวชิี่าชี่พีิ่
•  เน่�อห้าที่้ �งห้มด้ที่ี�เขีา้ถงึได้ต้ิอ่เน่�องกน้สำาห้รบ้ การสำารวจ

ที่ี�ราบร่�น

นี�คำอ่การเด้นิที่างขีองคำณุี
•  การเขีา้ถงึระยะไกลแบบผู้้ใ้ชี่ห้้ลายคำนบนอปุกรณีใ์ด้ก็ได้ ้
•  ด้ใ้นรป้แบบ HTML, PDF, EPUB และด้าวนโ์ห้ลด้ขีอ้มล้

อา้งองิได้โ้ด้ยติรงจากแพิ่ลติฟอรม์
•  ด้ว้ยโปรไฟลผ์ู้้ใ้ชี่ ้คำณุีสามารถติ้ �งคำา่การแจง้เติอ่นเน่�อห้า

และบน้ที่กึการคำน้ห้าเพิ่่�อติรวจสอบในภิายห้ลง้ได้ ้

คำน้ห้าและเขีา้ถงึได้ ้
•  รองรบ้วธิีกีารรบ้รองคำวามถก้ติอ้งห้ลก้ๆ ที่้ �งห้มด้ ได้แ้ก ่

IP, EZproxy, การเขีา้ถงึแบบรวมศึน้ยผ์ู้า่น Shibboleth/
OpenAthens, URL ที่ี�อา้งองิ และ Google CASA 
ห้มายเลขีการเขีา้ถงึองคำก์รติามคำำาขีอ

•  SeamlessAccess เป็นการปรบ้ปรงุการให้บ้รกิารขีองเราและ
สน้บสนุนการเขีา้ถงึแบบรวมศึน้ยใ์นที่กุองคำก์รที่ี�เขีา้รว่ม

•  จด้้ที่ำาด้ช้ี่นีในระบบการคำน้พิ่บที่ี�สำาคำญ้ที่้ �งห้มด้ ได้แ้ก ่ALMA, 
EBSCO EDS, Primo, Summon, WorldCAT

• ยง้มีบน้ที่กึ KBART และ MARC ให้ด้้าวนโ์ห้ลด้
•  Emerald Insight มุง่ม้�นที่ี�จะเป็น W3C AA และ US

สอด้คำลอ้งกบ้มาติรา 508
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