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1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
1.1. ชื่อ-สกุล : ดร.น้าทิพย์ ตระกูลเมฆี
1.2. สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.3. ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)

2537
2544
2549
2557

1.4. การปฏิบัติงาน
บรรจุในต้าแหน่งอาจารย์
เริ่มท้างานในฐานะอาจารย์

1 สิงหาคม 2557
1 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Universiti Sains Malaysia

2. ปรัชญา/กรอบแนวคิดด้านการเรียนการสอน
(Philosophy of Teaching and Learning)
Higher Order Thinking in Bloom’s Taxonomy
ปัจจุบันตลาดแรงงานมีการแข่งขั นกันค่อนข้างสูง และในอนาคตก็มีการเปิดการค้าเสรีมาก
ยิ่งขึน ท้าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเข้ามาท้างานและออกนอกประเทศมากยิ่งขึ น หากไม่มี
การพัฒ นาการเรีย นการสอนให้ กับนักศึกษาให้เกิดทักษะด้านการกระบวนการคิดที่ดีก็ อาจท้าให้
นักศึกษาไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานต่างชาติได้ในวิ ชาชีพเดียวกัน ดังนัน จึงได้มีการตังเป้าหมายที่
จะพัฒ นาการเรี ยนของนักศึกษาเพื่ อให้เกิดทักษะระดับของ Higher Order Thinking ที่มี
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ (Analysing) การประเมินผล (Evaluation) และการสร้างสรรค์
(Creating) ดังภาพข้างล่าง โดยการจัดการการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติและลงมือท้าจริง เพื่อให้
ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือวิเคราะห์เป็น (Analysis) เกิดการสังเคราะห์ความรู้ (Synthesis)
และสามารถประเมินค่า (Evaluation) หาข้อสรุป เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ในรายวิชาที่สอน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการตกผลึกความรู้และสามารถตัดสินใจคิดสร้างสรรรค์งาน
ในวิชาชีพอนาคตบนพืนฐานของกรอบความรู้และเหตุผลหรือเกณฑ์การประเมิน
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Higher Order
Thinking

ดังนัน จึงได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะทัง 3 ระดับ ดังนี
1. ทักษะด้านการวิเคราะห์ (Analysis) ได้พยายามออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการจ้าแนก
แยกแยะ หาเหตุและผล หาความสัมพันธ์ หาข้อสรุป หาหลักการ หาข้ออ้างอิง หาหลักฐาน ฝึกให้
ตรวจสอบ จัดกลุ่ม และระบุตัวชีวัดต่าง ๆ
2. ทักษะด้านการสังเคราะห์ (Synthesis) ซึ่งได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านนีผสมผสานหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนากระบวนการเขียนบรรยาย น้าเสนออธิบาย บอก
เล่ า เรี ย บเรีย งความคิด ออกแบบ ดัดแปลง ปรับ แก้ไข ท้า ใหม่ โดยฝึกให้นักศึกษามีการตัง
จุดมุ่งหมาย แจกแจงรายละเอียดจากสถานการณ์จริง หรือ สถานการณ์สมมุติ และฝึกแก้ปัญหา
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แผนภาพการท้างาน ผังโครงสร้าง แผนผังความสัมพันธ์ และแผนภาพกราฟิก
ประกอบ
3. ทักษะด้านการประเมินผล (Evaluation) ได้มีการวางแผนการท้ากิจกรรมโดยฝึกให้นั กศึกษา
วิพากษ์วิจารย์ ตัดสิน ประเมินค่า สรุป เปรียบเทียบ ก้าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐาน และแสดง
ความคิดเห็นด้วยเหตุผลและใช้หลักฐานประกอบ
Technology & Education
การน้าเทคโนโลยี มาใช้ในด้านการศึกษามีความจ้าเป็นค่อนข้างมากในปัจจุบัน เนื่องจาก
ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่ผูกติดกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง Social media สมาร์ทโฟน และแท็บเลต
ดังนัน หากน้าเทคโนโลยีเหล่านันมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน จะท้าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว
ในการสนใจที่จะเรียนมากขึน อีกทัง e-Learning และ m-Learning ยังสามารถที่จะลดความเหลื่อม
ล้าในด้านความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนได้ โดยสื่ออิเลกทรอนิกส์ดังกล่าว
สามารถให้ผู้เรียนสามารถที่จะย้อนเรียนในบทเรียนที่ไม่เข้าใจ หรือ เรียนไม่ทั น ด้วยตนเองได้ ดังนัน
จึ ง พยายามวางกรอบกระบวนการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ นั ก ศึ ก ษาผ่ า น
เทคโนโลยีตามสมัยนิยม เช่น Facebook, Line App, LMS และ การทดสอบประเมินผลผ่าน
KaHoot ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่สามารถใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้เรียนได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บ
เลต และโน้ตบุ้ก
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3. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนและบทบาทความเป็นครู
(Teaching Activities and Role as a Teacher)
3.1 ระดับปริญญาตรี
รายวิชาที่สอน

ช.ม./สัปดาห์

308-321 ระบบไฟล์และฐานข้อมูล
308-411 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
308-101 พืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
308-412 การจัดการความรู้และระบบฐานความรู้
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร II
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
308-321 ระบบไฟล์และฐานข้อมูล
308-411 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
308-101 พืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร II
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
308-332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
308-322 โครงงานนักศึกษา

เปิดสอน/ปีการศึกษา

4
4
4

1/2557
1/2557
2/2557

4
3

2/2557
2/2557

1
4
2
4

2/2557
1/2558
1/2558
2/2558

3

2/2558

1
4
6

2/2558
2/2558
2/2558

โดยมีรายละเอียดการสอนในแต่ละรายวิชา ดังนี้
308-321 ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (1/2557)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 3 จ้านวน 26 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ จ้านวน 2 คาบ และ สอนปฏิบัติ จ้านวน 2 คาบ รับผิดชอบ 50%
เฉพาะช่วงหลังสอบกลางภาค (เนื่องจากเพิ่งบรรจุเข้าท้างาน)
- สอนบรรยายประกอบการท้ากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์แข่งจับเวลาเขียนค้าสั่ง SQL (DDL) หน้าชันเรียน การจับคู่
เพื่อเขียนค้าสั่ง SQL (DML) ตามโจทย์ที่ก้าหนด การจัดสอบย่อยโดยใช้รูปแบบลักษณะ
ของ Lab กริ่ง ในหัวข้อการใช้ค้าสั่ง SQL
- ใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6044) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
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- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน, เพื่อมอบหมายงาน, เพื่อแจ้ง
การ upload file slide ในแต่ละครัง, และเพื่อเป็นช่ องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อ
ปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ออราเคิล
- การวัดและประเมินผล ตามที่ได้ระบุไว้ในรายวิชา
308-411 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (1/2557)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 4 จ้านวน 34 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ จ้านวน 2 คาบ และ สอนปฏิบัติ จ้านวน 2 คาบ รับผิดชอบ 100%
- สอนบรรยายประกอบการท้ากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การให้นักศึกษาจัดท้าคลิปวิดีโอแสดงบทบาทสมมุติในหัวข้อองค์กรและการจัดการ,
การสอนโดยใช้คลิปเหตุการณ์ที่แสดงถึงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีปัญหาและให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่ม discussion ปัญหาและหาข้อสรุปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในกรณี
ตัวอย่าง (Problem-based Learning)
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยสอนเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลในงานที่
มอบหมายแต่ละหัวข้อ และสาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้งานในองค์กรแต่
ละประเภทในปัจจุบัน
- ใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6215) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิป ที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา, จองหัวข้อ Present งาน ผ่านกระดานข่าว, Assign งานแลปและ
งานกลุ่ม และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน, เพื่อมอบหมายงาน, เพื่อแจ้ง
การ upload file slide ในแต่ละครัง, และเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อ
ปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามก้าหนดไว้ในรายวิชา
308-101 พืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2/2557)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 4 จ้านวน 69 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ จ้านวน 2 คาบ และ สอนปฏิบัติ จ้านวน 2 คาบ รับผิดชอบ 50%
(ก่อนสอบกลางภาค)
- สอนบรรยายประกอบการท้ากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การจับคู่กันท้าโจทย์ค้านวณเลขฐานต่างๆ การแบ่งกลุ่มแข่งกับวิเคราะห์ Pseudo
Code ที่ก้าหนดใน Flip board การแบ่งกลุ่มผลัดกันตังโจทย์และเขียน Flowchart
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- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยสอนเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลในงานที่
มอบหมายแต่ละหัวข้อ การสาธิตถอดและประกอบเครื่อง การติดตังวินโดว์และ driver ที่
จ้าเป็น รวมโปรแกรม Microsoft Visio ในการออกแบบ Flowchart
- ใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6501) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา จองหัวข้อ รายงาน และ หัวข้อ Present
งาน ผ่านกระดานข่าว, การมอบหมายงานแลปและงานกลุ่ม และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่ง
งานออนไลน์
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน, เพื่อมอบหมายงาน, เพื่อแจ้ง
การ upload file slide ในแต่ละครัง, และเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อ
ปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามก้าหนดไว้ในรายวิชา
308-412 การจัดการความรู้และระบบฐานความรู้ (2/2557)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 4 จ้านวน 24 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ จ้านวน 2 คาบ และ สอนปฏิบัติ จ้านวน 2 คาบ รับผิดชอบ 100%
- สอนบรรยายประกอบการท้ากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การฝึกจ้าแนก explicit knowledge & tacit knowledge การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
แหล่งจัดหาความรู้จากบริษัทตัวอย่าง (Case study learning) และ การโต้วาทีแสดง
ความคิ ด เปรี ย บเที ย บข้ อ ดี -ข้ อ เสี ย ของเทคนิ ค สรุ ป ความแต่ ล ะแบบ (Inference
techniques)
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ และการ
พัฒนาระบบฐานความรู้
- ใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6542) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา, จองหัวข้อ Present งาน ผ่านกระดานข่าว, Assign งานแลปและ
งานกลุ่ม และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน, เพื่อมอบหมายงาน, เพื่อแจ้ง
การ upload file slide ในแต่ละครัง, และเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อ
ปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามก้าหนดไว้ในรายวิชา
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร II (2/2557)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 2 จ้านวน 54 คน
- รายวิชาเป็นการสอนปฏิบัติ จ้านวน 3 คาบ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ
40%
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- การใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6544) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน เพื่อมอบหมายงาน และเพื่อ
เป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายวิชา
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (2/2557)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 3 จ้านวน 61 คน
- รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานรายวิชา 100% โดยท้าหน้าที่แนะแนวและแนะน้าการท้า
กิจกรรมให้กับนักศึกษา และประสานงาน รวมถึงตัดเกรดและส่งเกรดของนักศึกษา
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรม “มือสัมผัส ใจสัมพันธ์” ให้กับนักศึกษาในรายวิชา
นี จ้านวน 1 กลุ่ม
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน, เพื่อมอบหมายงาน, เพื่อแจ้ง
การ upload file slide ในแต่ละครัง, และเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อ
ปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามที่ได้ระบุไว้ในรายวิชา
308-321 ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (1/2558)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 3 จ้านวน 53 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ จ้านวน 2 คาบ และ สอนปฏิบัติ จ้านวน 2 คาบ รับผิดชอบ 100%
- สอนบรรยายประกอบการท้ากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์แข่งจับเวลาเขียน ER diagram หน้าชันเรียน การแบ่งกลุ่ม
วิเคราะห์ปั ญหาจากโจทย์ที่ก้า หนด (Problem-based Learning) การจับคู่เพื่อท้า
Normalization ตามโจทย์ที่ก้าหนด การแบ่งกลุ่มเล่นเกมส์แข่งจับเวลาเขียนค้าสั่ง SQL
(DDL) หน้าชันเรียน การจับคู่เพื่อเขียนค้าสั่ง SQL (DML) ตามโจทย์ที่ก้าหนด
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ออราเคิล
- การใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=6044) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน, เพื่อมอบหมายงาน, เพื่อแจ้ง
การ upload file slide ในแต่ละครัง, และเพื่อเป็นช่ องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อ
ปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามที่ได้ระบุไว้ในรายวิชา
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308-411 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (1/2558)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 4 จ้านวน 24 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ รับผิดชอบทังรายวิชา 100%
- สอนบรรยายประกอบการท้ากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การสอนโดยใช้คลิปเหตุการณ์ที่แสดงถึงการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีปัญหา
และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม discussion ปัญหาและหาข้อสรุปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดใน
กรณีตัวอย่าง (Problem-based Learning) การฝึกวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรด้วย
เทคนิคและเครื่องมือ Fishbone และ Mind map
- ใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=7017) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา, จองหัวข้อ Present งาน ผ่านกระดานข่าว, Assign งานแลปและ
งานกลุ่ม และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรีย น, เพื่อมอบหมายงาน, เพื่อแจ้ง
การ upload file slide ในแต่ละครัง, และเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อ
ปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายวิชา
308-101 พืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2/2558)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 1 จ้านวน 88 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ จ้านวน 2 คาบ และ สอนปฏิบัติ จ้านวน 2 คาบ รับผิดชอบ 50%
หลังสอบกลางภาค
- สอนบรรยายประกอบการท้ากิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ในหลากหลายรูปแบบ
เช่น การจับคู่กันท้าโจทย์ค้านวณเลขฐานต่างๆ การแบ่งกลุ่มแข่งกับวิเคราะห์ Pseudo
Code ที่ก้าหนดใน Flip board การแบ่งกลุ่มผลัดกันตังโจทย์และเขียน Flowchart
- สอนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยสอนเทคนิคในการสืบค้นข้อมูลในงานที่
มอบหมายแต่ละหัวข้อ การสาธิตถอดและประกอบเครื่อง การติดตังวินโดว์และ driver ที่
จ้าเป็น รวมโปรแกรม Microsoft Visio ในการออกแบบ Flowchart
- การใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=7578) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน เพื่อมอบหมายงาน และเพื่อ
เป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายวิชา
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308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร II (2/2558)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 2 จ้านวน 61 คน
- รายวิชาเป็นการสอนปฏิบัติ จ้านวน 3 คาบ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานรายวิชา และรับผิดชอบสอนหลังสอบกลางภาค 50%
- การใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=7603) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
- การวัดและประเมินผล ตามที่ได้ระบุไว้ในรายวิชา
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (2/2558)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 2 จ้านวน 61 คน
- รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานรายวิชา 100% โดยท้าหน้าที่แนะแนวและแนะน้าการท้า
กิจกรรมให้กับนักศึกษา และประสานงาน จัดการเอกสารแบบประเมินต่าง ๆ รวมถึงตัด
เกรดและส่งเกรดของนักศึกษาทังรายวิชา
- เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ให้กับนักศึกษาในรายวิชานี จ้านวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มกิจกรรม “ไส้เดือนน้อยคอยช่วยโลก”
2) กลุ่มกิจกรรม “กระดาษสานฝันเพื่อน้อง”
3) กลุ่มกิจกรรม “สายใยสัมพันธ์ ต้นกล้าสู่น้อง”
- ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน มอบหมายงาน ติดตามงาน
และเพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษาสอบถามข้ อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อน และ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
- การวัดและประเมินผล ตามที่ได้ระบุไว้ในรายวิชา
308-332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2/2558)
- นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 3 จ้านวน 54 คน
- สอนบรรยาย 2 คาบ จ้านวน 2 คาบ และ สอนปฏิบัติ จ้านวน 2 คาบ รับผิดชอบ 100%
- การเรียน การสอน และ การสอบ เป็นภาษาอังกฤษทังรายวิชา
- ได้มีการทดลองการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ในรายวิชานีครังแรก
โดยให้นักศึกษาปฏิบัติการจริงกับ Mini Software Project ของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อ
ตามค้าอธิบายรายวิชา อาทิเช่น Software project management, Software design
process และ Software quality assurance เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้
ระดับ Higher Order Thinking (Analyze, Evaluate and Create) อันจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาในเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
- การสอนปฏิบัติใช้การ Discussion & Sharing ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ค้าแนะน้าเพื่อน
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-

-

-

-

กลุ่มอื่นเพื่อปรับปรุงผลงานให้ดีขึน และหลังจากการ Discussion & Sharing ในแต่ละ
ครังจะให้นักศึกษาให้คะแนนกันเอง ด้วย KaHoot ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของนักศึกษา
การสอนบรรยาย มี Pretest และ Posttest เพื่อวัดระดับความรู้ก่อนและหลังเรียน โดย
ใช้เทคโนโลยีสอบออนไลน์แบบเกมส์ด้วยเว็บแอพพลิเคชัน KaHoot บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของนักศึกษา (โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท๊ปเล็ต และโน้ตบุ้ก) ซึ่ง KaHoot มีส่วนช่วยให้
นักศึกษาความสนุกและไม่เกิดความเครียดจากการสอบในแต่ละครัง
การใช้เทคโนโลยีของ LMS (http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=7569) เพื่อ
upload slide ประกอบการสอนให้นักศึกษา, ลิงก์คลิปที่มีประโยชน์เพื่อการเรียนรู้
เพิ่มเติมของนักศึกษา และ เป็นพืนที่ให้นักศึกษาส่งงานออนไลน์
ใช้เทคโนโลยี Facebook เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มเรียน เพื่อมอบหมายงาน และเพื่อ
เป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อปัญหาต่าง ๆ กับอาจารย์ ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันในกลุ่ม
การวัดและประเมินผล ตามที่ได้ระบุไว้ในรายวิชา

308-322 โครงงานนักศึกษา (2/2558)
- เป็นที่ปรึกษาโครงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชันปีที่ 3
จ้านวน 6 กลุ่ม นักศึกษาที่รับผิดชอบ 13 คน
- เป็นกรรมการสอบโครงงานนักศึกษาจ้านวน 26 กลุ่มโครงงาน นักศึกษา 54 คน
- ใช้เทคโนโลยี Facebook และ Line App เพื่อประกาศต่าง ๆ ในกลุ่มนักศึกษาที่ปรึกษา
โครงงาน นัดหมายการพบปะ และเพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาสอบถามข้อปัญหาต่าง ๆ
กับอาจารย์ผู้สอน และ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันในกลุ่ม
3.2 ระดับปริญญาโท
ได้รับ เชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่า งสารนิพนธ์นักศึกษา ระดับปริญญาโท MIT คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ้านวน 7 กลุ่ม ได้แก่
- Geographic Information System for Support Optic Fiber Cable Network
Maintenance: A Case Study of True Move Public Company Limited, Hadyai,
Sonkhla.
- Improving User Satisfaction Level of Transcript Activity Management
System: A Case Study of Prince of Songkla University, Pattani Campus.
- Development of Online Questionnaire System to Satisfaction of People
with Service of Police Office
- Operational Health Laboratory: A Case Study of Nakorn Clinic Lab Muang
Nakorn Sri Thammarat.
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- Development of Information System for Material Management: Ban Nong
Yai Case under Jurisdiction of Primary Education Province 2.
- A Development of Education Management Information System: A Case
Study in Satun Primary Education Service Area Office.
- Development a Digital Research Repositories Management to Support
Library MARC21 Format: A Case Study Library of Rajamangala University of
Technology Srivijaya.
4. สมรรถนะและผลสัมฤทธิด้านการสอน
(Teaching Performance and Effectiveness)
4.1 การประเมินการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในกระบวนการเตรียมความพร้อมสู่การขอ
ต้าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ได้รับผลการประเมินผ่านอยู่ในระดับดี
4.2 การประเมินผลสัมฤทธิด้านการสอนจากนักศึกษา ในระบบออนไลน์เก่าของมหาวิทยาลัย มีผล
การประเมินในแต่ละรายวิชา ดังนี
ปีการศึกษา
1/2557
1/2557
2/2557
2/2557
2/2557
2/2557
1/2558
1/2558

รายวิชา
ผลการประเมินเฉลี่ย
308-321 ระบบไฟล์และฐานข้อมูล
4.54
308-411 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
4.47
308-101 พืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.61
308-412 การจัดการความรู้และระบบฐานความรู้
4.18
308-222 ปฏิบัติการรวมทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ II
4.48
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
4.49
308-321 ระบบไฟล์และฐานข้อมูล
4.28
308-411 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
4.07

** ผลการประเมินการสอนใน 1/2558 ค่อนข้างต่้ากว่าปีการศึกษาก่อนหน้านี เนื่องจาก มีการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียน การสอน และการสอบ มากขึน โดยที่นักศึกษาที่สอนเป็นชันที่ 3 กับ 4
ที่ยังไม่เคยเรียนรู้ในรายวิชาอื่นเป็นแบบภาษาอังกฤษแบบเต็มภาคการศึกษามากก่อนจึงยังไม่
สามารถปรับตัวในการเรียนภาคภาษาอังกฤษแบบนี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา “308-411 การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร” ที่เป็นนักศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้ Slide ภาษาอังกฤษ และสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ท้าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีพืนฐานภาษาอังกฤษต่้า-ปานกลาง รับรู้เนือหาและ
สิ่งที่ถ่ายทอดออกไปได้น้อยส่งผลให้ความพึงพอใจในแต่ละด้านลดลง รวมทังมีการสอบเป็น
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากในการสอบเป็นการเขียนค้าตอบภาษาอังกฤษแบบบรรยายเชิงวิเคราะห์
ด้วยความคิดเห็นของนักศึกษา ซึ่งส้าหรับนักศึกษาที่ไม่ค่อยได้ผ่านการเขียนภาษาอังกฤษแนวนี
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มาก่อนจะมีความรู้สึกว่ายากมากกว่าการเขียนค้าตอบในวิชาทางด้านการเขียนโปรแกรม สมการ
และการค้านวนหาค้าตอบ
5. การเพิ่มพูนประสบการณ์/การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพการศึกษา
(Professional Growth and Development in Education)
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประชุมน้าเสนอผลงาน ในหัวข้อ "การเตรียมบทเรียน/
สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning" วันที่ 8 กันยายยน 2557 ณ ห้อง
ประชุม 201 ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การอบรมรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU” วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 3515 คณะทัตนแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Oracle: SQL Performance Tuning to High Speed SQL for
DBA and Developer” วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารส้านักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพ
- การอบรมแนะน้าการใช้งาน “ระบบผลงานวิชาการและภาระงาน (HRMIS) รุ่นที่ 5” วันที่
30 มกราคม 2558 ณ ห้อง 101 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การสัมมนาเรื่อง “DOI-Thailand” ของส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
- การอบรมเชิงบรรยาย “ข้อควรระวังในการตีพิมพ์” วันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม
1402 อาคารศูนย์ทรรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การเสวนาทางวิขาการ หัวข้อ “นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21” ห้องอบรม
1 ชัน 5 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การอบรมหลักสูตร “Google Classroom เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21” วันที่ 9
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6” วันที่ 20-22
มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
- การอบรม “การเขียน Teaching Portfolio ส้าหรับ PSU Teaching Professional
Standards Framework : PSU-TPSF รุ่นที่ 1” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม
210 ส้านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- การอบรม หัวข้อ “Classroom Research Enhancing Education Transformation”
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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6. การมีส่วนร่วมในพันธกิจ/ภารกิจของคณะหรือมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน
(Contributions to the Teaching Profession and/or Your Institution)
- การเป็ น กรรมการจั ด โครงการสอบวัด ความรู้ออราเคลระดั บพืนฐานและระดับสู ง ให้กั บ
นักศึกษามหาวิทยาลั ย สงขลานครินทร์ เพื่อรับใบรับรองความสามารถร่ว มกับออราเคิล
(Oracle Academy) ซึ่งมีส่ วนช่ว ยผลั กดันให้เกิดการพัฒ นาการศึกษาและวิช าชีพของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- การด้ารงต้าแหน่งกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่ตาม
ภารกิจของคณะที่ต้องการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดการศึกษาใน
ปัจจุบันและอนาคต
- การสอนเชิง Active Learning ในทุกรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนการสอน
เชิง Active Learning ไม่ต้ากว่า 30% ในรายวิชาที่สอน ซึ่งในแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบงาน
สอนก็มีการใช้เทคนิคการผสมผสานที่แตกต่างกัน ตามลักษณะธรรมชาติของรายวิชา ขนาด
ของกลุ่มเรียน พืนฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มผู้เรียน และพฤติกรรมของผู้เรียน ดังตัวอย่าง
ที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 3.1
- การใช้ภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาให้มากขึนตามล้าดับ ในแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อการมีส่วนร่วมในการด้าเนินตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในอันที่จะเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่ AEC
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน หรือการสร้างห้องเรียนตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการวิชาชีพของนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
คณะวิทยาศาสตร์ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนจากเดิม Lecture-based Learning ให้
เป็น Problem-based Learning และ Project-based Learning มากขึน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในรายวิชาของนักศึกษาวิชาเอกชันปีที่ 3 และ 4 ของสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ
ในระดับ Higher Order Thinking (Analyze, Evaluate and Create) และ มีโครงการ
จัดท้าสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาที่จบไปแล้วหรือผู้
ที่สนใจสามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนได้ (จากทุนสื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับ)
- การเข้ารับการปรึกษาและสอบวัดความรู้จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง “การพัฒนาองค์กร
ที่มีหน้ าที่รั บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่ มาตรฐานสากล (ISO/IEC
17024)” เพื่อสนับสนุนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ ใน
โครงการที่จะจัดตังศูนย์สอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิว เตอร์ระดับนักวิเคราะห์
ระบบและออกแบบระบบของภาคใต้ตอนบน ในปีการศึกษา 2559
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7. เกียรติยศ รางวัล และการได้รับการยอมรับระดับองค์กร ภูมิภาค ชาติหรือนานาชาติ
(Organizational/Regional/National/International Honors, Awards or Recognition)
7.1 การยอมรับระดับองค์กร
- การได้รับเชิญเป็นคณาจารย์การวิพากษ์โครงงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในงาน PCCST
SCIENCE FAIR 2015 ของส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และ โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ในวันที่ 6 มกราคม 2559
- การได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิพากษ์หลักสูตรให้กับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี เพื่อปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันที่
3-5 กุมภาพันธ์ 2559
- การได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เรื่อง “Evaluation of Technology Enhanced
Accessible Interaction Framework and Method for Local Thai Museums”
- การได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย จากเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น (นอกรอบ) ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ้าปีงบประมาณ 2558 ในโครงการวิจัย ชื่อ “การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้านสารสนเทศอาหารไทย
เพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่”
- การได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ประจ้าปีงบประมาณ 2559
7.2 การยอมรับระดับนานาชาติ
- การได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารระดับนานาชาติชื่อ International
Journal of Innovation and Technology Management (indexed in SCOPUS)
จ้านวน 2 ครัง ในช่วง 2557-2558
(1) Gender and Age: Moderators or Predictors of E-government
Acceptance?
(2) Transfer of Knowledge and Innovation in peripheral regions: The
Case of Podlaskie Voivodeship
- การได้รับจดหมายเชิญจ้านวน 2 ครัง ให้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์กับ International Journal
of Innovation and Technology Management อีกครัง ซึ่งเป็น journal ที่มี indexed
in SCOPUS และเป็นส้านักพิมพ์ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ กับผู้เขียน หากผู้เขียนไม่ได้ต้องการ
ตีพิมพ์ในรูปแบบ open access แต่จะเป็นการน้าผลงานของผู้เขียนที่ได้ตีพิมพ์ไปจ้าหน่าย
แทน
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8. การสะท้อนประสบการณ์ และการวางแผนในอนาคต
(Experience Reflection and Future Plan)
จากประสบการณ์ก ารสอนปี ก ว่า ที่ผ่ า นมา ซึ่ งตั งแต่เริ่ มบรรจุ เข้ า ท้า งานมหาวิ ทยาลั ย สงขลา
นครินทร์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นอกเหนือจากการจัดการการเรียนการสอนตาม มคอ. แล้ว ก็
ได้มีการพยายามปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการสอนให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ ละชัน
ปี เนื่องจากพบว่า แม้นักศึกษาแต่ละชันปีจะมีอายุแตกต่างกันไม่มากนักแต่จะมีความสนุกและความชื่น
ชอบในเทคนิ คการเรี ยนการสอนที่แตกต่างกัน โดยจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แต่ละชันปีที่ได้ท้าการสอนในแต่ละรายวิชาตังแต่ชันปีที่ 1 - 4
ส่วนใหญ่นักศึกษาชื่นชอบที่จะเรียนรู้จากกิจกรรมและการได้ลงมือปฎิบัติท้ามากกว่าจะเรียนรู้จากการ
บรรยาย ดังนัน ในการออกแบบกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและน้าเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาใช้
จึงได้พยายามปรับเปลี่ยนให้รองรั บกับธรรมชาติของรายวิชานัน ๆ และ สอดคล้องกับธรรมชาติของ
นักศึกษากลุ่มเรียนนัน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิง Active Learning
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Problem-based
Learning, Project-based Learning, Peer to Peer, Team-based Learning และ Flip Classroom
รวมถึงการจัดการให้มีการเล่นเกมส์และแข่งขันท้าแบบฝึกหัดเชิงกลุ่ม โดยได้มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ป ระกอบการเรีย น การสอน การท้า กิจกรรม การสอบ และ เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง เช่น Facebook, LMS, Line App
และ KaHoot ซึ่งแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบงานสอนและประสานรายวิชา จะมีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย และวิธีการใช้เทคโนโลยีเดียวกันในแต่ละรายวิชาก็มีความแตกต่างกันบ้างขึนกับ
จุ ด ประสงค์ก ารใช้ แ ละพฤติ กรรมการใช้ เ ทคโนโลยี ข องนั ก ศึ กษา ดัง ที่ อธิ บ ายไว้ ใ นหั ว ข้ อ 3.1 และ
ภาพประกอบในภาคผนวกที่ 3.1 โดยเฉพาะรายวิชา 308-332 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้ใช้วิธีการเรียน
การสอนเชิง Active Learning ในรูปแบบ Project-based Learning ถึง 80% และใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักศึกษาให้เกิดทักษะ Higher Order Thinking
(Analyze, Evaluate and Create) อันจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในอนาคต
โดยมีการน้าเทคโนโลยี KaHoot มาใช้เพิ่มเติมจากรายวิชาอื่น ที่รับผิดชอบ ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาวิชานี พบว่านักศึกษารู้สึกสนุกและกล้าแสดงความคิดเห็ นแลกเปลี่ยนกับเพื่อน
นักศึกษาและอาจารย์มากขึน เมื่อเปรียบเทียบกับคาบแรก ๆ ในรายวิชานี และในรายวิชาก่อนหน้านีที่
ผู้สอนได้สอนกลุ่มเรียนนีในเทอมก่อนหน้า
การมีโอกาสเข้าร่วมอบรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ผ่านมา ได้มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนค่อนข้างมาก เนื่องจากการไม่ได้ท้าการสอนติดต่อกัน
4 ปี เพื่อเรียนต่อและกลับมาท้าการสอนก็พบว่า บรรยากาศการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา และบทบาทของเทคโนโลยีด้านการศึกษาเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนใช้เทคนิค รูปแบบ และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่เหมาะกับการเรียน
การสอนในยุคนี การที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองก็จะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก อีกทังยังต้องมีภาระงานสอน
งานวิจัย และงานวิชาการที่ต้องรับผิดชอบอีกเป็นจ้านวนไม่น้อย ซึ่งผู้สอนได้ตระหนักถึงความส้าคัญของ
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การพัฒนาการสอนและปัญหาเหล่านี ดังนัน ที่ผ่านมาผู้สอนจึงพยายามในการเข้าร่วมอบรมเทคโนยีด้าน
การเรียนการสอน และวิธีการเทคนิคและรูปแบบการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 เท่าที่เวลาและโอกาส
อ้านวย ดังรายละเอียดหัวข้อที่ 5 และภาคผนวก 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนที่มาถ่ายทอด
ปัญหา และเทคนิคการสอนจากสถานการณ์จริง ท้าให้ผู้สอนเห็นภาพ เข้าใจ และสามารถน้ามาประยุกต์
ในการพัฒนาการสอนของตนได้ง่ายขึน
ในปีการศึกษาต่อไป ยังคงมีแผนที่จะพัฒนาและหารูปแบบ เทคนิคการสอนที่จะส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้ดีขึน และผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมและมีความสนุกกับการเรียนการสอนมากขึน โดย
ใช้เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยมากขึน ซึ่ง ในปีการศึกษา 2559 นี ได้ยื่นเสนอขอทุน การ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และได้รับการอนุมัติทุนเพื่อ
ผลิ ตสื่ อเรี ย นรู้ อิเล็ กทรอนิกส์ส นั บสนุ นการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิช า 308-321 ระบบไฟล์และ
ฐานข้อมูล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษน้อยถึงปานกลางและลดความเหลื่อ มล้าในด้าน
การเรียนรู้ของนักศึกษา เนื่องจากมีความตระหนักในความแตกต่างด้านทักษะและการพัฒนาการความรู้
ของนั กศึ กษา รวมถึงมีโ ครงการจะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนรายวิช านี เต็มรูปแบบ ในปี
การศึกษา 1/2559 ดังนัน จึงมีแผนการที่จะผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี เพื่อ สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เรียนรู้
ร่วมกับ เอกสารประกอบการสอนที่ไ ด้จัดท้าไว้เป็นที่เรียบร้อยในปีการศึกษา 2558 (ดังเอกสารแนบ
รูปเล่มเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบไฟล์และฐานข้อมูล) และ มีแผนที่จะด้าเนินการจัดท้าคู่มือ
LAB ในโอกาสต่อไปตามเวลาและโอกาสที่อ้านวย
ในด้านการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเองด้านการศึกษานัน มีแผนที่จะเข้าร่วมอบรม
ความรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่จ้าเป็นต้องมีการ
ออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องและรองรับกับ AEC และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
วางแผนที่จะท้าวิจัยในชันเรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อให้เห็นผลยืนยันเชิงประจักษ์ถึงผลสัมฤทธิ์ในการใช้
เทคนิคการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้
ถึงระดับ Higher Order Thinking เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้และประกอบอาชีพของนักศึกษาใน
อนาคต นอกจากนี มีแผนที่จะน้าผลการวิจัยด้านการศึกษามาเขียนเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ TCI หรือ
ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
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