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ชั้น ๓ ตึก EOB ห้อง ๓๐๒ คณะศึกษาศาสตร์  
 
คณะกรรมการ KM TEAM การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  หัวหน้าทีม KM TEAM 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ลักษณา  KM TEAM  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์ บุญถนอม KM TEAM 
4. อาจารย์ยาซา มะหะมาน   KM TEAM 
5. นางสาวเนตรนภิศ พหลยุทธ   คุณลิขิต และเลขานุการ KM TEAM 

 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1. อาจารย์ ดร.นิสสรณ์ บําเพ็ญ   กลุ่มเป้าหมาย 
2. อาจารย์ ดร.ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์  กลุ่มเป้าหมาย 
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ  กลุ่มเป้าหมาย 
4. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา  กลุ่มเป้าหมาย 
5. อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ   กลุ่มเป้าหมาย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
สวัสดีครับ คณะกรรมการอนุกรรมการ KM ทางด้านการวิจัย ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงส์

สุวรรณ วันนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการเบื้องต้น ส่วนประเด็นเจาะลึกจะเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ 
ศรีหาเศษ ขออนุญาตให้ประธาน KM ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ กล่าวเบื้องต้นทักทาย
คณะกรรมการอนุกรรมการ KM ทางด้านการวิจัย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ 

สวัสดีครับคณะกรรมการอนุกรรมการ KM ทุกท่านนะครับ ในเรื่องของ KM เรา ภาคบ่ายนี้จะเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้านการวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มเปา้หมายของเราอาจจะใหม่มากแต่น่าจะวัดผลได้ชัดเจนเวัน
นี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าอาจารย์มีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะคุยก็ขอให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 เบื้องต้นทาง KM ใหญ่ได้เลือกหัวข้อการผลิตบัณฑิตและด้านการ ครั้งนี้ส่วนใหญ่มีแนวคิดกันว่าให้ทําเรื่อง
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ได้หัวข้อ เราก็เลยมองว่า ใครที่ทําวิจัยในชั้นเรียนบ้าง และใครที่จะมาเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายนี้ได้บ้าง ผมก็เลยเลือกมา 5 ท่าน ตามคําสั่งที่ท่านได้ เราได้ดําเนินการหาผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านเกี่ยวกับ
วิจัยในชั้นเรียน ทางคณะกรรมการก็เลยได้เสนอทั้ง คือ 1. อาจารย์ยาซา  มะหะมาน  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  บุญถนอม  ทั้ง 3 ท่าน มีองค์ความรู้ทางด้านนี้จริงๆ  
ผมขออนุญาตวันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมาย การเสวนาครั้งนี้จะเห็นว่าไม่มีการประชุมเกิดข้ึน 
ไม่มีเป็นวาระที่ 1 2 3 4 แต่จะเป็นการลิขิต ลิขิตคือการถอดเทปเป็นลายลักอักษร และลายลักษณ์อักษรจะแปร
ผลเพ่ือเผยแพร่ ให้คนได้เห็นและนําไปใช้ได ้ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 
 สวัสดีท่านวิทยากรกับอาจารย์ใหม่ ถือว่าเป็นรุ่นน้องพบรุ่นพ่ีล่ะกันนะ เป็นการแลกเปลี่ยน ในมุมมองของ
การวิจัยของดิฉันเองนะคะ มันก็เหมือนรุ่นน้องพบรุ่นพี่ เพราะฉะนั้นในรอบที่ 1 เพ่ือเป็นการแนะนําตัวของรุ่นน้อง
ให้รุ่นพี่รู้จักนะคะ ก็อยากจะให้อาจารย์ใหม่แต่ล่ะท่านช่วยแนะนําตัว และลองบอกว่าในมุมองเรื่องของการวิจัยใน
ชั้นเรียนในตามความเข้าใจของเราหรือตามประสบการณ์ของเราเอง มีความเข้าใจว่ายังไง เริ่มต้นที ่อาจารย์ ดร. 
ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ ค่ะ  
 
อาจารย์ ดร.ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ 

สวัสดีค่ะ วิจัยที่ขอทุนไป ทําเกี่ยวกับเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์” ในความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน คือ เป็นการทําวิจัยที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาที่เกิดในชั้นเรียน 

 
อาจารยเ์สาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ 
 สวัสดีค่ะ ชื่อวิจัยที่ทําคือ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ด้วยการใช้เกมส์ในชั้นเรียน” กลุ่ม
ทดลองก ็คือ เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 เป็นเกมในชั้นเรียน ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กเพ่ิมมากขึ้น เพราะ
เป็นการให้เด็กประถม ถ้าเราสอนเป็นการให้เด็กพูดตาม เล่นเกมส์ ก็จะทําให้เด็กมีความสนใจในการเรียนเกิดความ
เพลิดเพลิน ก็จะสามารถทําให้เด็กมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
อาจารยส์มกมล รักวีรธรรม แทน อาจารย์ ดร.นิสสรณ์ บ าเพ็ญ 
 ในส่วนของอาจารย์นิสสร จะทําการศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนาบอร์ทเกมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
เรื่องปรัชญาการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” ในส่วนนี้มองว่ามีความสนใจในการใช้บอร์ทเกมมา



ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เกมส์ที่นํามาใช้คือเส้นทาง ให้นักศึกษาได้เห็นเส้นทาง แล้วก็พยายาม
วางแผนว่าเขาจะไปเส้นทางไหนได้มากท่ีสุด ณ ตอนนั้นวิชาของเราเอง ก็จะเป็นวิชาภูมิศาสตร์หมวด ซึ่งเราเองจะ
ทําให้นักศึกษารู้จักชื่อเมืองแต่ละเมืองที่เค้าต้องการหาจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางได้ อันนี้เป็นเหมือนการพัฒนา
ในชั้นเรียนเช่นเดียวกัน เลยคิดว่ามีความน่าสนใจมากๆ แต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งถึงเรื่องกระบวนการการศึกษาค่ะ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 
 ขอบคุณสําหรับอาจารย์น้องใหม่ จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าหลายๆท่านยังไม่ได้มีประสบการณ์ หรือ
ว่ายังไม่ได้ทํางานวิจัยในชั้นเรียนมาก่อน แล้วในขณะเดียวกันงานวิจัยที่ทําอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้อง แต่ใน
อนาคตอาจจะต้อง  ใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาช่วยเรื่องการเรียนการสอน ในมุมมองของการทําวิจัยในชั้นเรียน
นั้นมันก็จะมีรายละเอียด แนวคิด หลักการที่สําคัญอยู่ ซึ่งในโอกาสก็จะขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา เป็นผู้นําเสนอด้วยค่ะ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา 
 ก็ขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ นะครับ เนื่องจากว่าวันนี้ที่เรามาคุยกัน 
เราคุยกันในฐานะที่เราอยู่มาก่อนล่ะกัน วันนี้เรามาแชร์ความรู้กัน นอกจากความรู้ทางด้านการวิจัยแล้ว เราต้องรู้
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย ก็จะทําให้เราวิจัยได้อย่างราบรื่นขึ้นนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็เก็บความรู้มาจากงานใน
บทความหนังสือ handbook of research on teaching ของ avra ซึ่งโดยปกติของงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างเมื่อ
สักครูอ่าจารย์บางท่านก็จะบอกว่าเขาอยู่สายภูมิศาสตร์ทํางานวิจัยขั้นเรียนค่อนข้างยากลําบาก เพราะว่าเราไม่ได้
เรียนมาด้านนั้น  แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทําได้ แม้ว่าเราไม่ได้จบศึกษาศาสตร์ เราอาจจะจบคหกรรม จบ
ภูมิศาสตร์ จบอะไรมาก็แล้วแต่ เราสามารถทําวิจัยในห้องเรียนของเราได้  ซึ่งมันเป็นการทําตามความเชี่ยวชาญ
ของเรา เช่น แน่นอนตัวแปรของภูมิศาสตร์เยอะแยะเลย ทักษะการทําแผนที่ ทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
เยอะแยะเลย ซึ่งเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับวิจัยพวกนี้มาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นวิจัยในชั้น
เรียน เริ่มจากความเชี่ยวชาญของเรา เริ่มจากงานที่เราทํา เริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น
แบบรุ่นพี่กระซิบบอกเลยล่ะกันนะครับ เล็กๆ แต่สวยงาม ทําอะไรที่มันจบภายในปีนี้ แล้วก็สามารถเผยแพร่ได้
ก่อนกําหนดการ เพราะฉะนั้นวิจัยในชั้นเรียนก็อาจจะเป็นอีกงานนึงที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเรา
ไม่มีศักยภาพในการทํางานใหญ่โตได้นะ แต่เรามีเวลาจํากัด แล้วเราก็ทําเป็นทีม เราจะทํากันคนล่ะเล่ม แต่เราจะ
ช่วยกันทํา เราอาจจะจับคู่กันก็ได้ครับ เพราะแต่ละคนเก่งแต่ละด้านไม่เหมือนกัน บางครั้งจะทําให้อุปสรรคของเรา
ผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว และจะทําให้วิจัยของเราราบรื่น และประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับ 
 
 
 



อาจารยย์าซา มะหะมาน 
 สําหรับของผมนะครับ ขอเพ่ิมเติมจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา ประเด็นในเรื่อง
ของการดําเนินงานของเรา ผมขอพูดในลักษณะเรื่องของทุนในการทําวิจัย นะครับว่า เพราะว่าในบางครั้งเงินไม่ใช่
ทุกอย่างก็จริง แต่ก็เป็นสิ่งสําคัญท่ีทําให้งานของเรา เพราะทุกอย่างจะต้องลงทุนหมด และก็อาจจะมีการขอทุน 
คณะเราเนี้ยจะได้งบประมาณมาเท่าไหร่ และก็ได้เงินโครงการล่ะเท่าไหร่ แต่จะแนะนําอาจารย์ทํางานมาครบ 1 ปี 
แล้วก็อาจจะไปขอทุนทางสถาบันวิจัยฯ ซึ่งงบประมาณก็จะให้สูงกว่าทางคณะครับ หรือถ้าอาจารย์แบบมีความ
เชี่ยวชาญมากสามารถขอภายนอกได้ก็จะยิ่งดี อันนั้นก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่จะสามารถทําให้งานของเราก็จะ
แข็งแรงยิ่งขึ้น และเรื่องจริยธรรม ก็ต้องมีการเตรียมตัว เพราะอย่างน้อยขั้นตอนการดําเนินงานการขอจริยธรรม
ประมาณ 3 เดือน กว่าจะอนุมัติ ดังนั้นต้องมีการวางแผนเรื่องจริยธรรมด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 
 ขอบคุณท่าน อาจารย์ยาซา มะหะมาน นะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทําวิจัย ในเรื่องของการดําเนินงาน 
ทั้งงบประมาณ เรื่องจริยธรรม ซ่ึงเด๋ียวน้ีค่อนข้างให้ความสําคัญกับเร่ืองน้ี ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีต้องพิจารณาในการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้งานของเราดียิ่งขึ้น 
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ของอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นเฟรตแรกของคนที่จะทํา R&B ซ่ึงที่จะทํา Research development เขาจะ
นําไปใช้เข้าสู่ Action research อีกครั้งนึง ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ มันจะสัมพันธ์กันหมดนะคะอาจารย์ ในที่สุด
แล้วจะนําไปใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาเรา ก็เลยมองว่าอย่างที่นุ่มทํางานวิจัย นุ่มก็จะใช้คล้ายๆ
อาจารย์ค่ะ แนวทาง Action research เราทําในเชิงปริมาณเฉยๆ แล้วมันค่อยๆ ตอบโจทย์เรา เหมือนท่าน
อาจารย์ทําเชิงคุณภาพเพ่ิม ตัว Action research ก็ทําเชิงคุณภาพ เพ่ือดูว่าปัญหาที่มันเกิดข้ึนจริงๆ ในชั้นเรียน
แล้วมนัคืออะไร ที่นุ่มอยากแลกเปลี่ยนค่ะ  คือ ให้เด็กเขียนแผนการสอน ตัวแปรตามของเป้าหมาย คือ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของเด็กในวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งที่ประเมินเขาก็จะมีในเรื่องของ
ความสามารถในการเขียนแผน เรื่องของความสามารถในการจัดเตรียมเนื้อหา แล้วก็ความสามารถในการสื่อสาร
เชิงบวก แล้วก็ทําการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ใช้งานเด็กมาประเมินคุณภาพดู อย่างเช่น ดู
วัตถปุระสงค์ที่เด็กเขียน เขียนว่ายังไงบ้าง แล้วก็ประเมินเด็กว่าเด็กเขียนได้ตามแผนที่เราสอนไหม เราบอกให้เด็ก
เขียน KPA วัตถุประสงค์ข้อแรก คือ ออกแบบการทดลอง ออกแบบการทดลองมันเป็น Process เราก็ย้อนกลับไป
ดูว่าตอนเราสอน เรางงหรือเด็กงงเองเริ่มไม่แน่ใจ เราใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่แบบให้เด็กลงมือทําแล้วเราก็
อธิบายไป ปรากฏว่าพอเรามาตีความในเชิงคุณภาพ ซึ่งทําให้เห็นว่านักศึกษามีปัญหาในการจําแนกวัตถุประสงค์ 
ให้เขียนอยู่ในกลุ่มของ KPA ซึ่งแปลว่าสิ่งที่สอนไปนักศึกษายังไม่เข้าใจ แปลว่าอันนี้เราทําวิจัยในชั้นเรียนแล้ว แล้ว
เราก็เอามาดูว่าทําไมนักศึกษาเขียนไม่ได้ ต้องกลับไปดูอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้น Process อาจจะต้องสอนใหม่หรอ หรือ



อาจจะให้แบบฝึกหัดไม่พอรึป่าวแบบนี้ค่ะ อันต่อมา อันนี้ให้เด็กเขียนในส่วนของสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสาระ       
การเรียนรู้แบบสั้นๆ ว่าเด็กอ่ะเลือกเขียนได้ยังไง ก็เป็นเรื่องของชีพจร เรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจ จริงๆ แล้ว 
2 คํานี้มันไม่เหมือนกัน แต่เด็กไม่ได้เขียนอธิบายความแตกต่างกัน เพราะอันนี้มันมาในเรื่องของส่วน Knowles ว่า
เด็กเนี้ยมีปัญหาในเรื่องของความสามารถในการจัดเตรียมเนื้อหา เพราะเวลาเราทําเชิงคุณภาพ เราได้รายละเอียด
ของเขามาแล้ว เราต้องมาจัดให้มันอยู่ในตรีม ว่ามันอยู่ตรีมอะไร ตรีม 1 2 3 เสร็จแล้วก็ดูว่าเด็กเนี้ยไม่ได้อธิบาย 
สิ่งที่เด็กต้องอธิบายคือตัวนี้ แต่เด็กไม่ได้อธิบาย เราก็เขียนแปลตีความไปว่า สิ่งที่ขาดไปคือ 1. ขาดลําดับเนื้อหา
ก่อนหลังการเริ่มใช้เนื้อหา 2. นักศึกษาขาดการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของสาระสําคัญเชิงวิทยาศาสตร์ 3. การสื่อสาร
เชิงบวก ปัญหาคือ นักศึกษาพูดไม่เพราะ พูดจาไม่ดีตอนสอน แต่พูดกับเราดี ก็เลยมองว่าอยากให้อาจารย์ทําเชิง
คุณภาพตามมาด้วย เพราะมันจะช่วยขยายองค์ความรู้ที่เราได ้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรกันแน่ที่เราต้องมาแก้ไข 
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สําหรับการเสวนาในวันนี้ เราก็ได้รับประโยชน์ ได้ความรู้และคําแนะนําเพ่ิมเติมจากรุ่นพ่ีทีมวิทยากรที่มี
ประสบการณ์และความรู้ในเรื่องของการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ไม่มาก็น้อยค่ะ  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
 ขอนัดหมายนะครับ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 65 จะมีการประชุมอีกครั้ง พร้อมกับแผ่นโปรสเตอร์ที่
ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว เพื่อติดตามผลของการนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ของกลุ่มเป้าหมายครับ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ  กล่าวขอบคุณท่าน 1. อาจารย์ยาซา  มะหะมาน   
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  บุญถนอม  ทั้ง 3 ท่าน และ
อาจารย์ทุกท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ครับ  

 
เลิกกิจกรรมเวลา 15.30 น.  
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                 กรรมการและเลขานุการ 

           ผู้จดรายงานการจัดโครงการ 

 


