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ณ ห้องประชุมออนไลน์ 
 
คณะกรรมการ KM TEAM การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  หัวหน้าทีม KM TEAM 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา  KM TEAM  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ 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 ทิพยกุลไพโรจน ์   กลุ่มเป้าหมาย 
3. อาจารย์เสาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ   กลุ่มเป้าหมาย 
4. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา   กลุ่มเป้าหมาย 
5. อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ    กลุ่มเป้าหมาย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ 
ก็เหมือนเดิมครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ ศรีหาเศษ ก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดใน

รายละเอียดของ Concept คร่าวๆ ก่อนว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะครับ หัวข้อวิจัยเรานะครับด้านวิจัยเราต้อง
ทบทวนอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องในการวิจัยในชั้นเรียนนะครับ แล้วก็ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. จิตราภรณ์ บุญถนอม นะครับ ก็ได้ทําโปสเตอร์มาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของสีนะครับแล้วก็ให้มันเรียบง่าย
ขึ้นและวันนี้เราก็จะมาพิจารณานะครับ ก่อนอ่ืนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ให้เกียรติมาใน
วันนี้นะครับ ก็มีนะครับ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ลักษณา ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  
บุญถนอม 3. อาจารย์ยาซา มะหะมาน  นะครับ แล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ 
สามารถนําโปสเตอร์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แล้วก็ขอบคุณนะครับท่านประธาน วันนี้เราจะมาสรุปเป็นครั้ง
สุดท้าย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิคนะครับ จึงจัดในรูปแบบ Online กําหนดการวันนี้เบื้องต้นนะครับ ลําดับ
แรกเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับ ทั้ง 3 ท่านก็จะกล่าวสรุปเนื้อหาโดยสังเขปนะครับ ในเรื่องของประโยชน์จาก



โปสเตอร์การนําไปใช้ ข้อดีในการนําโปสเตอร์ไปใช้ครับ กลุ่มเป้าหมายมีแนวทางที่จะเอาโปสเตอร์ไปใช้อย่างไร 
คาดว่าจะนําประโยชน์ที่ใช้แนวทางไหน แล้วในการเสวนาครั้งนี้ได้อะไร แล้วช่วงสุดท้ายที่มีถามตอบ ทาง
กลุ่มเป้าหมายสามารถตั้งคําถามถามคณะกรรมการ ถามผู้เชี่ยวชาญ หรือถามอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับ KM ไม่ว่าจะ
เป็นการทําอันนี้เพื่ออะไร ถ้าใครตอบได้ ไม่ว่าจะเป็นท่านประธาน รองประธาน หรือหัวหน้าทีม KM หรือ
ผู้เชี่ยวชาญตอบได้ก็ตอบได้นะครับ สุดท้ายเราก็จะสรุปมติแผ่นโปสเตอร์นี้ สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนะครับ และ
สุดท้ายทางทีมงาน KM จะเอาไปลงเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะนะครับ และทําเป็นโปสเตอร์ออกมาจะมีประมาณนี้
เดี๋ยวผมจะมอบเวทีให้หัวหนห้าทีมนะครับ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ ดําเนินการต่อให้นะ
ครับขอบคุณครับ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ 
ขอให้กลุ่มเป้าหมายอาจารย์แต่ละท่านได้พูดถึงประโยชน์ที่ได้จากโปสเตอร์ว่าจะเป็นแนวทางของการเอา

โปสเตอร์นี้ไปใช้ประโยชน์นะคะ แล้วก็สิ่งที่อาจารย์แต่ล่ะท่านได้จากการเสวนาทั้ง 2 ครั้ง 

อาจารย์ ดร.ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ 
สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะ สําหรับโปสเตอร์นะคะที่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นประโยชน์

มากๆ นะคะ โดยส่วนตัวก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของได้รับความรู้เกี่ยวกับวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนะคะ ไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของเป้าหมายที่สําคัญของการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนนะคะ หรือว่าในส่วนของขั้นตอนใน
การดําเนินงานวิจัย เช่น การวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียนจนการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วก็พัฒนาผู้เรียนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีก็จะได้รับความรู้ตรงนี้ ซึ่งสามารถที่จะนําเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิจัยของตนเอง อาจจะนําไป
บูรณาการทางด้านการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิอบอยู่ ก็จะนําความรู้ตรงนี้มาใช้ในการทําวิจัยในชั้น
เรียนด้วย แล้วก็อาจจะนําไปพัฒนาในส่วนของวิธีการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน อักทั้งยังทําให้ตนเองเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ขอบคุณค่ะมีประมาณนี้ค่ะ 

จากการเสวนาทั้ง 2 ครั้ง ได้ประโยชน์ คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน เหมือนได้แลกเปลี่ยน
ในส่วนของมุมมองของอาจารย์หลายๆท่านค่ะ 

อาจารย์เสาวลักษณ์ โคตรสุวรรณ 
สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะ จากการเข้าร่วมการเสวนาทั้ง 2 ครั้งนะคะ ครั้งที่แล้ว แล้วก็ครั้งนี้

นะคะท่านอาจารย์เฟย ท่านคณะกรรมการก็ให้แนวคิดเกี่ยวกับด้านสถิตินะคะว่าถ้าจะเอางานวิจัยนี้ไปขอตําแหน่ง
ทางวิชาการหรือสถิติมันต้องเข้มข้นมากข้ึน อาจจะไม่ทําสถิติไม่ธรรมดาไปประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะได้ไปหา
แนวทางในการคิดสถิตเิอามาคิดกับงานวิจัยของตัวเองแล้วก็อาจจะมี ปัญหาที่เกิดขึ้นคือจํานวนกลุ่มทดลองไม่ถึง 
30 จะทํายังไงหรือว่าถึง 30 แล้วจะใช้สูตรไหนในการเอามาคิดคํานวณหาค่าสถิติแล้วก็ท่านอาจารย์เฟยให้
คําแนะนําว่าควรจะถึง 30 นะ ว่ามันจะได้เห็นค่าความเบี่ยงเบนที่มันความชัดเจนหน่อยอะไรประมาณนี้ก็พยายาม



เอาไปปรับใช้แก้ปัญหากับงานวิจัยของตัวเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มาก แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้พยายามทํางาน
วิจัยได้สําเร็จลุล่วงเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยค่ะ แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ได้ทราบถึงงานวิจัยของแขนงวิชาอ่ืนๆ ที่อาจจะไม่
ต้องใช้การทดลอง หรือสูตร หรือทฤษฎีอะไรอาจจะแบบคิดสูตรที่เขามีสูตรตายตัวมันแล้วอะไรอย่างนี้ อย่างของ
ภูมิศาสตร์เขาและได้แลกเปลี่ยนความคิดให้ให้ฟังในตอนเข้าเสวนาค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะ 

อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ 
ขอบคุณค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทีมงานและทีมวิทยากรซึ่งได้จัดทําโปสเตอร์ในส่วนนี้มา ในภาพรวมที่ได้

ดูโปสเตอร์อ่านแล้วทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพในทุกส่วนทุกกระบวนการนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
เป้าหมาย การดําเนินงาน การเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ นะคะรวมถึงการอภิปรายผลก็ให้ในเรื่องของภาพที่มันเห็นได้
ชัดเจนมากนะคะ โดยส่วนตัวของเอมจะให้น้ําหนักไปที่ชอบในส่วนของที่ส่วนของเป้าหมายคือทําไมถึงชอบส่วนนี้
เพราะว่าในส่วนนี้น่ะมันสะท้อนให้เห็นว่ามันคือจุดเริ่มแรกนะคะก็คือจุดสําคัญของงานวิจัยในชั้นเรียนมันก็คือใน
เรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็การเสริมในจุดจุดที่ผู้เรียนเขาอาจจะขาดหายไปแล้วก็พัฒนาในส่วนที่มีของผู้เรียน ซ่ึง
ในส่วนของเอมถ้าเป็นวิชาพละศึกษาของเอมจะเป็นวิชาปฏิบัติซึ่งมันจะเจอในส่วนของทักษะ ของการปฏิบัติของ
แต่ละคนที่ไม่เท่ากันแทบจะทุกกระบวนวิชาที่เป็นปฏิบัติเลยการ เพราะฉะนั้นในส่วนของวิจัยในชั้นเรียนตรงนี้มันก็
จะสามารถที่นํามาตอบโจทย์การแก้ปัญหาตรงนี้นะคะ 

อาจารย์ ดร.นิสสรณ์  บ าเพ็ญ 
สวัสดีครับสําหรับผมต้องขอภัยด้วยนะครับครั้งที่แล้วผมติดสอบนะครับ แต่ว่าน้องนัดก็ได้ส่งข้อมูลมาให้ 

น้องนัดได้เข้าประชุมแทน โดยปกติผมเนี้ยเนื่องจากวิชาที่ผมสอนจะเป็นวิชา EDU 1401 เป็นคลาสใหญ่มากก็
เป็นจุดเริ่มต้นที่นัดมาเจอกันด้วย ก็จะมคีวามวุ่นวายแล้วก็เลยลองแก้ไขปัญหาแบบลองทําดูอ่ะครับ เด็กไม่เข้า
เรียนตรงนี้ทํายังไง ผมก็เลยลองเอาไปปรับแล้วลองทําเป็นวิจัยดูอ่ะครับ แล้วล่าสุดด้วยเรื่องวิจัยในชั้นเรียนผมเอา
ไปเสนอท่ีบุรีรัมย์ดูอ่ะครับเป็นเรื่องของการใช้เกมส์มิฟิเคชั่นในรายวิชานี้เพราะว่าวิชาของเรามันเป็นวิชาที่บรรยาย
เหมือนถ่ายทอดสดเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ ผลเลยลองทําวิจัยในชั้นเรียนดู ก็เลยดูข้อมูลจากตรงนี้ให้มันชัดเจน
ยิ่งขึ้นก็นําไปเสนอเพ่ิงผ่านมาครับ เมื่อสัปดาร์ที่แล้วครับก็ใช้กระบวนการนี้ครับ มันเป็นประโยชน์มากครับ ผมทํา
แต่วิจัยขนาดใหญ่ สร้างรูปแบบอะไรอย่างนี้อ่ะครับ พอมาทําเล็กๆแค่กระบวนการให้มันง่ายขึ้น มันก็ทําให้
ดําเนินการวิจัยได้ด้วยดีมากต้องขอบคุณคนที่ออกแบบนี้มาครับผมขอบคุณครับ  

คราวที่แล้วไม่ได้เข้าค่ะพอดีว่าติดภารกิจแล้วก็ลากิจไปอ่ะค่ะแล้วก็ครางนี้เข้ามาก็เท่าที่ดูในโปสเตอร์ค่ะ ก็
รู้สึกว่ามีความชัดเจนนะคะ แล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตรงนี้ชอบมากในเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะ อันนี้ชัดเจนดีแล้วก็จริงๆในเชิงจิตวิทยาเนี่ย
ความยืดหยุ่นในเราสามารถเอาไปใช้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ค่ะขอบคุณค่ะ 

 
 



ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ลักษณา 
สวัสดีท่านกรรมการนะครับ จริงๆแล้วเนี้ยวิจัยในชั้นเรียนมันก็จะทําให้ซ้ําซ้อนก็ทําได้ จะทําให้เหมาะกับมือ

เราก็ทําได้นะครับ ประเด็นคือลองสังเกตเรื่องรอบตัวนะครับ เพราะฉะนั้นโปสเตอร์อันนี้ก็หวังว่าจะอํานวยความ
สะดวกให้กับคณาจารย์ใหม่ที่จะสามารถนําไปใช้ หลักเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ย ทําวิจัยต้องมีประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมาย ตัวเรา และคนอ่ืนได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับ ก็ต้องขอบคุณคณะทํางานที่
ทําโปสเตอร์แสนสวยนี้ออกมานะครับ แต่หลักๆเลยวิจัยเป็นเรื่องง่ายๆ แล้วเราก็ทําง่ายๆ แล้วเราก็ได้ผลประโยชน์
นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม 
 ตัว Classroom Action Research จะเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาในชั้นเรียนส่วนใหญ่ จะเป็นสเกล
เล็ก แต่ถ้าอาจารย์อยากไปขอตําแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์อยากใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนร่วมด้วย 
อาจารย์น่าจะทําเป็น R&B  ก็คือเป็น Research & Development เข้ามาค่ะอาจารย์ มันจะทําให้งานอาจารย์ดูดี
ขึน้ ก็คืออาจารย์พัฒนามาก่อน ทดสอบก่อนรอบนึง แล้วอาจารย์ก็ใช้กระบวนการตัว Classroom Action 
Research เหมือนกับเป็นการที่จะ Development ตัวนี้ให้มีความคงเส้นคงวามากข้ึนค่ะอาจารย์ แล้วอาจารย์ลอง
เอาไปใช้อีกรอบนึงมันจะกลายเป็น 2 ลูป ค่ะอาจารย์ แล้วมันจะทําให้งานของอาจารย์แกร่งข้ึน เวลาอาจารย์ขอ
ผลงานแล้วอาจารย์เขียนว่าแก้ไขจาก Classroom Action Research ครั้งแรกอาจารย์ได้ผลยังไงมา แล้วอาจารย์
ก็ Revise อีกรอบนึง  พอRevise งานของอาจารย์รอบที่สองเนี้ย อาจารย์เอาไปใช้ Classroom Action 
Research อีกรอบนึงเป็นรอบที่สอง อาจารย์เอาตัวที่แก้ปัญหามาใช้แก้ปัญหาอะไรบ้าง อย่างของเมื่อกี๊อาจารย์
นิสสร จะเห็นว่า สมมติว่าอาจารย์เจอปัญหาแบบที่อาจารย์เจอว่าเด็กกลุ่มใหญ่ เนี้ยคือปัญหาใหญ่สุดแล้ว ได้ผล
ออกมาเป็นยังไง ถ้าได้ผลออกมาแล้วเป็นไปตามความพึงพอใจของอาจารย์ไหม อาจารย์ลองทํารอบที่สองดูว่ามัน
ยังคงเหมือนเดิมไหมกับครั้งแรก พอเราพูดถึงกระบวนการวิจัยเราจะพูดถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีการ 
Confirm ตัว Resource อีกครั้งนึงค่ะอาจารย์ ว่ามันได้ผลที่มันคงเส้นคงวาเหมือนเดิมรึป่าวแม้ว่าบริบทของการ
เวลามันจะเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์ มันก็จะสามารถทําให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการได้ดีขึ้นนะคะ แต่ถ้าอาจารย์
ส่งตัว Classroom Action Research ไปตัวเดียวโด่ดๆ ในเรื่องของการขอตําแหน่วทางวิชาการจะมีปัญหาตรงที่
ว่า เขาจะมองงานของอาจารย์เหมือนกับ Scale มันเล็กดูมันอ่อนค่ะอาจารย์ แต่ถ้าอาจารย์จะทําเป็นสองลูปแล้วก็
มีการแก้ปัญหาให้เห็นอ่ะค่ะงานอาจารย์จะแข็งแกร่งขึ้นทันทีค่ะอาจารย์ 

อาจารย์ ดร.นิสสรณ์  บ าเพ็ญ 
  ขออนุญาตครับอาจารย์ ถึงแม้ว่ากลุ่มเราจะเปลี่ยนไป อย่างผมทําใน ภาค 1/64 ไป แล้วถ้าผมทําย้ําไป
ใน ภาค 1/65 เป็นนักศึกษาอีกกลุ่มนึงนี้ได้ใช้ไหมครับอาจารย์ 

 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม 
 มันก็เป็นเหมือนการคอนเฟริมผมผลว่าครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้าง  พอครั้งที่สองเราทําเราจะเห็นข้อปัญหา
อยู่ แล้วพอเราทําไปแล้วเราแก้ปัญหาไปแล้ว พอเราใช้รอบที่สองมันเป็นยังไงบ้างอ่ะค่ะ ก็จะได้ผลดีๆอีกอันนึงคือ
ละเอียดมากกว่าที่จะมาพูดแค่เรื่องของ T-test แต่เราจะมีตรงอภิปรายผลว่าตอนลูปที่ 1 เรามีปัญหาแบบนี้ เราก็
แก้ปัญหาแบบนี้ พอมาเจอลูปที่2 เจอปัญหาแบบเดิมเลยเราก็ตัวเดิมในการแก้ปัญหา แล้วเราก็ได้ผลมาเป็นมาน่า
พอใจเราก็เขียนในอภิปรายผลมันก็จะทําให้งานของอาจารย์ดีขึ้นค่ะ แทนที่อาจารย์จะใช้ค่าสถิติอย่างเดียวอ่ะค่ะ 
แต่ตัว Classroom Action Research จะเป็นการที่เน้นให้อาจารย์อภิปรายผลเป็นหลัก เพราะว่ามันจะบอกว่า
อาจารย์แก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่ตรงจุดค่ะ ในเชิงจิตวิทยาของอาจารย์กรรณิการ์ก็เช่นเดียวกันค่ะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
 ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านค่ะ โดยภาพรวมนอกจากท่ีเราได้แลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อคิด
ของท่านผู้เชี่ยวชาญว่าการวิจัยในชั้นเรียนมันก็เป็นเรื่องในรอบๆตัวเรานี่แหละ ทําเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน ใน
ขณะเดียวกันถ้าต้องการจะเอาไปขอตําแหน่งทางวิชาการมันอาจจะต้องเพ่ิมกระบวนการเป็น R&B นะคะ และใน
ขณะเดียวกันในการวิจัยพวกนี้มันก็จะเป็นแนวทางท่ีเอาไปใช้ในการเรียนการสอนของเขาได้จริง ก่อนที่จะคืนเวที
ให้กับอาจารย์โป้นะคะ ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านไหนจะร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นไหนเพิ่มเตอมอีกไหมคะ 

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา 
ขออนุญาตนะคะ พอดีแป๋มกําลังทําวิจัยของภาค 1/64 ไป แต่เป็นเชิง Intervention ในเชิงของจิตวิทยา  

ก็จะเป็นโปรแกรมของการในคําปรึกษา แต่ว่าตัวเองไม่ได้ทําแบบวิจัยในชั้นเรียนเลยค่ะ แต่ว่าอันนี้ พอนั่งคิดๆไป 
เมื่อกี๊พอนั่งฟังที่ท่านอาจารย์พูดๆไปนะคะ กับได้ไอเดียวว่า จริงๆแล้วจิตวิทยาก็เอามาใช้วิจัยในชั้นเรียนได้
เหมือนกัน เดี๋ยวจะขอเรียนปรึกษาต่อว่าถ้าสมมติว่าในเชิงของจิตวิทยาอ่ะค่ะ เราจะเอาไปแก้พฤติกรรมการเรียน
ของเด็กในชั้นเรียน อย่างเช่นในเรื่องของการลดระดับความเครียดของเด็กในชั้นเรียน หรือว่าการสร้างความสุขใน
ชั้นเรียนผ่านกลไกทางด้านจิตวิทยาอย่างนี้อ่ะค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปถึง R&B แบบนี้ได้ไหมคะ หมายถึงว่าเราทําแค่ 
Intervention ธรรมดาเฉยๆได้ไหมคะ มันพอจะเอาไปขอผลงานได้ไหมคะ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม 
จริงๆ ถ้าอาจารย์ทําเป็นลูปอ่ะค่ะก็ใช้ได้ค่ะอาจารย์ คือตัว R&B มันจะมองได้ 2 แบบคืออาจารย์สร้าง

โมเดลขึ้นมาก่อนรอบแรกก่อนใช่ไหม อาจจะใช้เชิงก่ึงทดลองมาแล้ว ก็คือ Intervention รอบท่ี 1 เสร็จแล้ว 
อาจารย์ดูว่าปัญหามันมีอะไรบ้าง แล้วอาจารย์ก็ทํา Intervention รอบท่ี 2  อย่างตอนที่นุ่มทํา Corseting ของ
ผู้ป่วยจิตเวชอ่ะค่ะ นุ่มใช้วิธีการเชิงสัมภาษณ์ก่อน พอสัมภาษณ์เสร็จ นุ่มก็มาสร้างเป็นโมเดลว่า ถ้าคนไข้เกิดเป็น
แบบนี้ขึ้นมาเราก็จะสร้างเป็นโมเดลในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ พอดีนุ่มทําเก่ียวกับเรื่องเพศ ก็จะให้ความรู้
เกี่ยวกับเพศยังไง มันก็จะเป็น R&B เหมือนกัน แต่ในมุมของอาจารย์  รอบแรกอาจารย์อาจจะทําเป็น Corseting 
ดูปัญหาเด็กก่อน แล้วอาจารย์ก็ Develop model ของอาจารย์ขึ้นมาก็ได้ค่ะอาจารย์ มันจะเป็นเชิงคุณภาพมา



ก่อน แล้วก็สร้างเป็น Model แล้วก็เอาลง Intervention แล้วก็ดูว่าปัญหาของเขาคืออะไร แล้วอาจารย์ก็ใช้ทฤษฎี
ทางจิตวิทยา อย่างเช่น  ใช้ดนตรีบําบัด แต่เราก็ต้องมีตัวอีกตัวนึงค่ะอาจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
 มีท่านอื่นมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีในการเสวนาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของเราได้ประโยชน์จาก
โปสเตอร์ จากแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน และในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านก็ได้ฝากข้อคิดกลับไป
ให้กับน้องๆ นะคะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์  หงส์สุวรรณ 
 ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ มากๆเลยนะครับ ที่ทําให้งานมันราบรื่นยิ่งขึ้นครับ   
ก็เป็นเจ้าประจําด้านวิจัยนะคับ ผมก็ใช้งานพี่มาโดยตลอดนะครับ ยังไงก็กราบขอบพระคุณมากนะครับ ครั้งหน้าพี่
ก็น่าจะเป็นตัวหลักอีกนิดนึงอีกครั้งนะครับ ทีนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ก้องที่มาช่วยเสริมให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นครับ
ผู้เชี่ยวชาญ ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม นะครับเหมือนแม่งานเลย ที่ทําให้งานนี้ งาน
วันนี้ผมรู้สึกดีใจจริงๆนะครับที่มันดูไม่ซีเรียส ครั้งที่ 1 ดูซีเรียสกว่า ครั้งที่ 2 ดูสบายๆ ชิลๆ ก็อาจจะเป็นเพราะว่า
เราออนไลน์ก็ได้นะครับเลยไม่ได้เจอหน้ากัน แต่ถ้าเจอหน้ากันมันก็จะดูดุเดือดไปนิดนึงนะครับ บรรยากาศในครั้งที่  
แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ยาซานะครับวันนี้ติดภารกิจ อาจารย์ยาซาก็ติดตามมาโดยตลอด แล้วก็ขอบคุณ
กลุ่มเป้าหมายนะครับ อาจารย์นิสสรณ์ อาจารย์ดารุณี อาจารย์เสาวลักษณ์ อาจารย์กรรณิการ์ แล้วก็อาจารย์อรชุลี 
ที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายขอบคุณ คุณเนตรนภิศ พหลยุทธ เลขาฯ ด้วยนะครับที่ประสานทุกอย่าง  
ไม่ว่าจะเป็นการจดรายงานการประชุม การนัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ เลขา
รับหมด แล้วก็ขอบคุณประธานนะครับที่ให้โอกาสผมมาทํางาน แล้วก็คณบดีครับ  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาติยะ พัฒนาศักดิ์  ก็ได้เป็นตัวแทนคณะไปประชุมทางมหาวิทยาลัยนะครับ ใน
ครั้งที่ 1 ที ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน ได้เป็นประธานท่านก็ไล่ถามทุกคณะทั้งชื่อหัวข้อการผลิต
บัณฑิตและการวิจัยไล่ไปทีล่ะคณะ ในส่วนของการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ก็ผ่านไปได้ด้วยดี 
อาจจะมีในเรื่องของการผลิตบัณฑิตในที่เป็นชื่อเรื่องที่ท่านมองแล้ว ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นกันครับ สุดท้ายนี้ขอ 
ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม นะครับที่ทําตัวของโปสเตอร์นะครับ ซึ่งชัดเจนแล้วก็มีการ
อ้างอิงที่ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ  
 

เลิกกิจกรรมเวลา 1๑.๐0 น.  
   

  (นางสาวเนตรนภิศ  พหลยุทธ) 
                 กรรมการและเลขานุการ 

           ผู้จดรายงานการจัดโครงการ 


