
 
 

Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ 

นางสาวสุฤดี โกศัยเนตร ผูลิขิต 

คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในหัวขอ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ ป 2556” ข้ึน เม่ือวันพุธท่ี 28 

สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ หอง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกร ในการถายทอดความรูของผูเกษียณอายุราชการใหมีข้ึนใน

คณะพยาบาลศาสตร สําหรับวันนี้เราไดรับเกียรติจากคณาจารยท่ีครบวาระเกษียณอายุราชการจํานวน 5 

ทาน ไดแก รองศาสตราจารยปนัดดา ปริยทฤฆ รองศาสตราจารยปราณี ทูไพเราะ รองศาสตราจารยลิวรรณ 

อุนนาภิรักษ รองศาสตราจารยสมคิด โพธิ์ชนะพันธุ และรองศาสตราจารยอัจฉรา เปรื่องเวทย มารวม

แลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นคําถามท่ีนาสนใจ โดยมีอาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ใหเกียรติ

เปนผูดําเนินรายการ รายละเอียดจะเปนอยางไรนั้น มาติดตามกันเลยคะ 

ผลงานและความภาคภูมิใจ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: ในลําดับแรกขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยอัจฉรา เปรื่อง

เวทย เลาใหพวกเราฟงถึงความเปนมาและเบื้องหลังความสําเร็จในการทําสื่อการสอน Body Link ซ่ึงเปน

ผลงานท่ีทรงคุณคาคะ  

รองศาสตราจารยอัจฉรา เปรื่องเวทย: ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ใหโอกาสไดมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูในวันนี้คะ จุดเริ่มตนของการทําสื่อการสอน Body Link นี้ ถือวาเปนท้ังวิกฤติและโอกาส เริ่มจากป 

2547 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทําใหตองเปลี่ยนแปลงวิธีการและรูปแบบการสอน ท่ีเราจะตองสอน

นักศึกษาตั้งแตการพยาบาลเด็กเล็กไปจนถึงผูสูงอายุ ซ่ึงในขณะนั้นมีอาจารยทัศนีย  เปนหัวหนาวิชา และ

ตนเองสอนอยูในหนวยเอ็นโดไครน ซ่ึงมี รองศาสตราจารยทิพาพันธ เปนหัวหนาหนวย ซ่ึงในทีมจะมีการ

ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการสอน และทีมมีความเห็นตรงกันวาจะเราไมเนนการสอนแบบบรรยาย จึง

แบงชั่วโมงการสอนจากท้ังหมด 8 ชั่วโมง มาทําเปนฐานกิจกรรม 4 ชั่วโมง โดยอาจารยในทีมจะมีการตกลง

แบงหัวขอการสอน ซ่ึงในขณะนั้นตนเองไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหัวขอกลไกการเกิด ซ่ึงในสมัยท่ี

ตนเองเปนนักเรียน อาจารยจะสอนแบบเนนการบรรยาย เราจะตองตั้งใจฟงแลวกลับไปทบทวนดวยการ

ทองจํา เชน กลไกการเกิดโรคเบาหวาน แตบางครั้งเรายังไมเขาใจอยางถองแทถึงท่ีมาท่ีไปของสิ่งท่ีอาจารย

สอน เม่ือตนเองเริ่มสอนใหมๆ จะมีการขอยืมอุปกรณประกอบการสอนมาจากบริษัทยา แตเม่ือตนเองใช

อุปกรณนั้นสอนนักศึกษาก็รูสึกวาไมคอยเหมาะนัก เนื่องจากอุปกรณเหลานั้นยังไมตอบสนองความตองการ

ในการสอนของเราเทาท่ีควร ดังนั้น จึงปรึกษากับพ่ีๆ ในทีมวา หากเราจะทําสื่อการสอนของเราเองทีมมี

ความเห็นอยางไร ซ่ึงในขณะนั้นทีมอาจารยท่ีสอนเก่ียวกับเรื่องเบาหวาน ประกอบดวย อาจารยพรศรี รอง

ศาสตราจารยบัญจางค และตองขอขอบคุณอาจารยพรศรี เนื่องจากตอนท่ีมาทํางานในปแรกๆ อาจารยชวน

เขามาอยูในทีมเบาหวาน เม่ือหนวยงานตางๆ จัดการประชุมหรืออบรมเก่ียวกับโรคเบาหวาน อาจารยจะ
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ชวยหาทุนใหทีมไดไปรวมการประชุมและอบรมทุกครั้ง โดยไมตองใชทุนสนับสนุนของคณะฯ เลย จนถึง

ปจจุบัน และเม่ืออาจารยทุกคนในทีมตกลงท่ีจะทําสื่อการสอนท่ีเปนของเราเอง ในขณะนั้นเม่ือเริ่มทําตอง

ใหลูกสาวท่ีกําลังเรียนสถาปตยกรรมชวยรางแบบตามท่ีเราตองการเปนแผนภาพอวัยวะตางๆ ลงในแผนซีดี 

รวมท้ังตองระบุรายละเอียดของส ีขนาด ตัวอักษรท่ีใชเปนสัญลักษณ รวมท้ังจํานวนตัวอักษรท่ีตองการลงไป

ดวย เพ่ือใหไดสื่อการสอนท่ีมีขนาด และรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการสอนนักศึกษา แลวจึงนําไปปรึกษา

กับคุณจิตติมา  หนวยนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการสอนตามรูปแบบท่ีเราตองการ ในตอน

แรกก็คิดวาการผลิตสื่อการสอนนั้นคงไมมีอะไรยุงยากซับซอน ใชเวลาไมเกิน 2 เดือนก็นาจะสําเร็จ แต

ความจริงแลวระหวางการดําเนินการตองใชเวลาในการพูดคุยและปรับรูปแบบกันประมาณ 5-6 ครั้ง เพราะ

สื่อการสอนแตละชิ้นมีสวนประกอบคอนขางมาก สื่อการสอนบางชิ้นตองมีสวนประกอบท่ีเปนท้ังโฟมและ

การดาษถึง 5 ชิ้น และท่ีสําคัญทุกชิ้นลวนตองทําดวยมือ ดังนั้นจึงใชเวลาคอนขางมากในการผลิต รวม

ระยะเวลาท่ีใชในการผลิตสื่อการสอนนี้ท้ังสิ้นประมาณ 5-6 เดือน จึงตองขอขอบคุณคุณจิตติมา ท่ีชวย

ดําเนินการผลิตสื่อการสอนชิ้นนี้สนสําเร็จ เม่ือนําไปใชสอนนักศึกษา ก็มีการพัฒนาและเพ่ิมเติมตัวอักษร

และคําตางๆ ข้ึนเรื่อยๆ จนสามารถนําสื่อการสอนนี้ไปประยุตใชในการสอนเรื่องอ่ืนๆ ไดดวย ดังนั้น เม่ือเรา

จะทําอะไรแลวหากจะพูดถึงความยากหรืองาย ใหคิดเสมอวาหากสิ่งนั้นเปนสิ่งท่ีเราอยากทําและมีความสุข

ท่ีจะทํา สิ่งนั้นจะไมยากเลย 

ตอมาเม่ือทําสื่อการสอนชิ้นนี้สําเร็จแลวก็พบวา เม่ืออาจารยทานอ่ืนๆ นําสื่อการสอนนี้ไปใชอาจไม

คอยเขาใจวาใชอยางไร ใน 1 ปตอมาเราจึงคิดวาจะตองทําคูมือประกอบการใชสื่อการสอน เพ่ือใหอาจารย

ทานอ่ืนๆ ใชสื่อการสอนนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงทําคูมือเนื้อหาและแผนการสอน ในการทําคูมือนี้ ตอง

ขอขอบคุณอาจารยสมพร และอาจารยบุญเทียน ท่ีชวยถายภาพประกอบลงในคูมือเลมนี้ คุณนันทวัน หอง

พิมพ ชวยพิมพเนื้อหา และคุณขวัญใจ ชวยวางภาพประกอบแทรกตามเนื้อหารวมท้ังออกแบบปกคูมือ 

จนกระท่ังสําเร็จเปนคูมือฉบับนี้ และเม่ือตนเดือนสิงหาคม 2556 ไดมีการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัย

ข้ึนอีกดวย ทําใหเวลานําสื่อการสอนนี้ไปใชในการสอนนักศึกษา เราจึงสามารถสอดแทรกเนื้อหาและความรู

ตางๆ ไดตลอดเวลา แมแตอาจารยท่ีเขามา Attend ก็สังเกตเห็นวานักศึกษามีความต่ืนเตนและใหความ

สนใจสื่อการสอนนี้เปนอยางมาก และสามารถใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอน

นี้ดวย แตปญหาของการใชสื่อการสอนนี้คือ คนและเวลา เนื่องจากจะตองเตรียมผูสอนท่ีรูเนื้อหาเปนอยางดี 

และเวลาจะตองยืดหยุนได เพราะเวลาในการสอนนั้นจะข้ึนอยูกับเนื้อหาและผูเรียน อีกท้ังสื่อการสอนนี้จะ

ทําใหนักศึกษาไดเห็นภาพจึงทําใหเกิดความเขาใจถึงท่ีมาท่ีไปของอาการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับผูปวย นอกจากนี้ 

ยังมีการประเมินผลการใชสื่อการสอนนี้ โดยการทํา Pre-test 1 ครั้งกอนการสอน และ Post-test 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 ในวันท่ีสอนและครั้งท่ี 2 หลังการสอน 4 สัปดาห เม่ือนําคะแนนทดสอบของนักศึกษามา

เปรียบเทียบกันพบวาความรูของนักศึกษาไมหายไป จึงเปนการยืนยันไดวาการสอนนักศึกษาโดยใชสื่อการ

สอนนี้ทําใหความรูซึมเขาไปในตัวนักศึกษาดวยความเขาใจไมใชการทองจํา จึงทําใหเห็นวาการสอนดวย

วิธีการนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการสอนเนื้อหาเรื่องอ่ืนๆ ไดดวย จึงอยากจะบอกทุกๆ ทานวา การทํา
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สื่อการสอนชิ้นนี้ ทําใหมีความสุขและสนุกเวลาท่ีสอนนักศึกษา และยินดีหากอาจารยทานใดตองการนําสื่อ

การสอนพรอมท้ังคูมือนี้ไปใชดวยคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: หลังจากฟงประสบการณในการทําสื่อการสอน Body Link 

ของรองศาสตราจารยอัจฉราแลว จุดประกายในใจข้ึนมาเลยนะคะ จะเห็นไดวาเรื่องยากๆ ท่ีตองใชเวลาใน

การทํามากๆ แตเราก็สามารถทําได ดวยความรวมมือ ความชวยเหลือ และการใหกําลังใจซ่ึงกันและกันของ

พ่ีๆ นองๆ และเจาหนาที่ทุกทาน ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนะคะ ขอขอบพระคุณรอง

ศาสตราจารยอัจฉรา สําหรับการถายทอดประสบการณของอาจารยในชวงแรกคะ ในลําดับตอไปขอเรียน

เชิญรองศาสตราจารยลิวรรณ อุนนาภิรักษ เลาประสบการณ และจุดเริ่มตนในการเขียนตําราท่ีเปนแหลงใน

การถายทอดความรูของอาจารยใหพวกเราฟงคะ  

รองศาสตราจารยลิวรรณ อุนนาภิรักษ: จุดเริ่มตนในการทําสิ่งตางๆ นั้น ดิฉันมีความเชื่อม่ันวาเรา

สามารถทําทุกสิ่งทุกอยางไดหากเรามีความตั้งใจ ในวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการเขียนตํารา 

สําหรับตําราพยาธิเสรีรวิทยาเลมนี้เปนเลมลาสุดท่ีมีการจัดพิมพเปนครั้งท่ี 9 แลวนะคะ ประวัติของหนังสือ

เลมนี้เริ่มตนเม่ือป 2537 ในการทําหนังสือเลมแรกนี้ เรามีทีมท่ีเขมแข็งประกอบดวย รองศาสตราจารย

จันทนา รณฤทธิวิชัย รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองศาสตราจารยพัสมณฑ คุมทวีพร และ

รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล และตนเองรับหนาท่ีเปนหัวหนาวิชา ซ่ึงในขณะนั้นเวลาสอนอาจารย

จะตองทําเอกสารประกอบการสอน ซ่ึงจะตองสงไปทําท่ีหองพิมพ และเอกสารไมเปนรูปเลม จึงริเริ่มทํา

หนังสือโดยเริ่มจากลงทุนซ้ือกระดาษ พิมพและอัดสําเนาดวยตัวเอง ตอมาจึงจางคนพิมพ โดยรอง

ศาสตราจารยพัสมณฑ ชวยไปขอยืมเครื่องโรเนียวจากภาควิชาสาธารณสุขศาสตรมาชวยโรเนียวตอนเย็น 

แลวเราก็จางคนมาเรียงหนา หลังจากนั้นอาจารยในทีมตองมาชวยกันตรวจสอบวามีหนาใดขาดหายไป

หรือไม ซ่ึงในปนั้นทําหนังสือเปนแบบเขาปกธรรมดาท้ังหมด 500 เลม ขายใหกับนักศึกษาในคณะฯ 

ประมาณ 200-300 เลม สวนท่ีเหลือวิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศมาขอซ้ือไปท้ังหมด หลังจากนั้นป

ตอมาจึงนําเขาพิมพท่ีโรงพิมพ ซ่ึงหนังสือเลมนี้จะไมมีกองบรรณาธิการ แตมีการตรวจสอบโดยอาจารยใน

ทีมจะจับคูกันอานและชวยกันตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเนื้อหา ในระยะแรกต้ังใจผลิต

หนังสือเพ่ือขายใหกับนักศึกษาในคณะฯ หลักสูตรพยบ.และหลักสูตรตอเนื่อง แตในป 2545 วิชาพยาธิ

สรีรวิทยาไมมีการสอนแลว แตหนังสือก็ยังเปนท่ีตองการของตลาดภายนอก ซ่ึงในปจจุบันหนังสือเลมนี้ขาย

ไดปละประมาณ 1,000 เลม และตั้งแตเริ่มผลิตจนถึงปจจุบันไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาในหนังสือ

เลมนี้มาอยางตอเนื่อง ปจจัยหลักท่ีทําใหหนังสือเลมนี้ยังเปนท่ีตองการของตลาดตอเนื่องก็เพราะความรวม

แรงรวมใจของอาจารยในทีมทุกๆ ทาน แตก็ตองยอมรับวาท้ังตัวเองและอาจารยในทีมทุกทานตองทํางาน

อยางหนัก แตเรามีเทคนิคท่ีสําคัญ คือ ตองมีการประชุม มีการวางเง่ือนไขในการติดตามเปนระยะ ดังนั้น

หนังสือเลมนี้จึงเปนความภาคภูมิใจของตนเองและอาจารยในทีมทุกทานคะ นอกจากความภาคภูมิใจแลว

หนังสือเลมนี้ยังมีสวนชวยใหตนเองและทีมนําผลงานไปขอตําแหนงทางวิชาการทําใหมีความกาวหนาในสาย

อาชีพอีกดวย  
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นอกจากนี้ ยังมีหนังสือท่ีไดเขียนไวอีก 1 เลม คือ หนังสือการพยาบาลผูสูงอายุ ปญหาระบบ

ประสาทและอ่ืนๆ หนังสือเลมนี้เขียนในป 2547 จุดเริ่มตนมาจากการสอนเฉพาะทาง จึงทําใหมีเอกสาร

ประกอบการสอนหลายๆ เรื่อง จึงคิดวานาจะนํามารวบรวมไวเปนตํารา และรองศาสตราจารยปราณี 

ทูไพราะ แนะนําวามหาวิทยาลัยใหทุนเปนเงินยืมเพ่ือสงเสริมการจัดพิมพหนังสือ แตจุดประสงคหลักของ

เราไมไดตองการเงินทุน แตตองการใหมีคนชวยอานหนังสือของเรา เพราะเม่ือมีการขอทุน มหาวิทยาลัย

จะตองจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานมาชวยอาน โดย 1 ทานเปนแพทยผูเชี่ยวชาญดานระบบประสาท และ

อีก 2 ทานเปนอาจารยพยาบาล ซ่ึงเราก็ไดรับคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขใหหนังสือมีเนื้อหาท่ีถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณ ซ่ึงปจจุบันหนังสือเลมนี้จัดพิมพเปนครั้งท่ี 3 แลวนะคะ นอกจากนั้นตนเองยังมีโอกาสได

เขียนหนังสือของ มสธ. ดวย ดังนั้น การท่ีเราจะทําตําราได เราจะตองใชความพยายามอยางมาก หากมีเวลา

วางเม่ือไรตองรีบทําหรือเรียกวากัดไมปลอย ตองใหงานอยูกับตัวเรา อยูในความคิดของเราตลอดเวลา เรา

ตองมีเปาหมาย และคิดวาเราตองทําได เราก็จะประสบผลสําเร็จในงานท่ีเราตั้งใจไดคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: จากท่ีไดฟงรองศาสตราจารยลิวรรณ ถายทอดประสบการณ

ในการเขียนตําราของอาจารยแลว ทําใหเห็นวาเม่ืออาจารยตั้งใจทําอะไรแลว อาจารยจะปกธงไวเสมอ

เพ่ือใหเห็นถึงเปาหมาย และพยายามทําทุกอยางอยางตั้งใจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีอาจารยตั้งไวนะคะ  

อาจารยจะมีการ ในชวงแรกนี้ตองขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยลิวรรณ เปนอยางสูงท่ีนําประสบการณ

ในการเขียนตําราของอาจารยมาถายทอดใหพวกเราฟงนะคะ ในลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย

ปราณี ทูไพเราะ ซ่ึงอาจารยก็เปนอีกทานหนึ่งท่ีมีประสบการณในการเขียนตําราท่ีเปนประโยชนในการเรียน

การสอน ชวยถายทอดประสบการณใหพวกเราฟงนะคะ 

รองศาสตราจารยปราณี  ทูไพเราะ: จุดเริ่มตนของการเขียนตํารา เริ่มตั้งแตป 2543 จะขอเลา

ประสบการณวาทําไมเราถึงคิดท่ีจะเขียนตํารา ซ่ึงเริ่มมาจากการทําเอกสารประกอบการสอน ซ่ึงในอดีตเรา

ก็ใชวิธีการพิมพเอกสารประกอบการสอนไวเปนเรื่องๆ ท้ังเรื่องท่ีเก่ียวกับศัพทและคํายอตางๆ ยาท่ีใชบอย

ทางอายุรศาสตร และขอมูลท่ีเก่ียวกับความผันแปรของออกซิเจน ในขณะนั้นก็ตองพิมพดวยตนเอง แลวจึง

สงใหหองพิมพทําสําเนา นักศึกษาก็จะซ้ือเอกสารไปเปนชุดๆ ละประมาณ 50 บาท จนวันหนึ่ง มีคนมาบอก

วาทําไมเอกสารประกอบการสอนของเราทําไมเยอะมาก หากมีเยอะขนาดนี้นาจะสงไปพิมพท่ีโรงพิมพจะ

ดีกวา แตเม่ือลองคํานวณดูแลวนาจะตองใชงบประมาณในการพิมพเปนแสน แลวเราจะหาเงินทุนมาจาก

ไหน ซ่ึงขณะนั้นไดเขาไปเปนกรรมการคณะฯ จึงทราบขาววามหาวิทยาลัยใหทุนเปนเงินยืมเพ่ือสงเสริมการ

จัดพิมพตํารา จึงเสนอเรื่องการทําคูมือยาไปขอทุนท่ีมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยใหทุนในการทําตํารา 

ประมาณ 200,000 บาท และตองใชคืนภายใน 2 ป เม่ือไดรับทุนจากมหาวิทยาลัยก็เริ่มทําหนังสือโดยมี

หลักในการตั้งชื่อหนังสือใหสั้น กระชับ เขาใจงาย จึงไดชื่อหนังสือวา คูมือยา คูมือโรค คําศัพทคํายอทาง

การแพทย สิ่งท่ีเราตองการมากท่ีสุดเชนเดียวกับรองศาสตราจารยลิวรรณ ก็คือ การท่ีมีผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน

มาชวยอานหนังสือของเรา ซ่ึงก็ไดรับคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงหนังสือจากผูทรงคุณวุฒิเปน

อยางมาก หลังจากทําหนังสือเลมแรกสําเร็จ ก็มีเงินทุนท่ีสามารถทําหนังสือเลมตอๆ ไป ตอมาจึงนึกถึงเรื่อง

คําศัพทคํายอทางการแพทย ท่ีนักศึกษาป 2 ตองใชเวลาข้ึน Ward จึงเริ่มเก็บรวบรวมคําศัพทคํายอตางๆ 
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จนสามารถทําเปนหนังสือไดอีก 1 เลม จากนั้นก็นึกถึงนักศึกษาป 4 เวลาท่ีตอง Conference จึงทําหนังสือ

คูมือโรคอีก 1 เลม  

ครั้งหนึ่ง ไดเคยฟงอาจารยแพทยทานหนึ่งแนะนําเรื่องการบริหารจัดการในการพิมพและจําหนาย

หนังสือ ทานแนะนําวาในการตั้งราคาขายหนังสือใหนําตนทุนการพิมพจากโรงพิมพคูณสามเพ่ือเปนราคาใน

การตั้งขายหนังสือ เนื่องจากเวลาท่ีเรานําหนังสือไปฝากขายตามศูนยหนังสือตางๆ เราอาจตองใหสวนลดแก

ผูซ้ือดวย ดังนั้น หากเราไมตั้งราคาเผื่อในสวนนี้ไวอาจทําใหเราขาดทุนไดคะ ทังนี้ การต้ังราคาอาจตอง

ข้ึนอยูกับสถานท่ีในการวางขายดวย 

หลักสําคัญในการเขียนหนังสือ ก็คือ ตองเขียนใหอานงาย ขอยกตัวอยางเชน วันหนึ่ง มีนักศึกษา

เภสัชกรรมโทรศัพทมาสอบถามเพ่ือขอซ้ือหนังสือคูมือยา เราก็ตอบไปวาหนังสือเลมนี้อาจไมเหมาะกับ

นักศึกษาเภสัชกรรมหรอกคะ เนื่องจากไมไดลงรายละเอียดมาก แตนักศึกษากลับบอกวาหนังสือของเรา

อานงายดี ดังนั้น หากหนังสือท่ีเราเขียน เขียนแลวอานงาย บุคคลท่ัวไปท่ีอาจมีพอ แม หรือญาติพ่ีนองท่ี

เจ็บปวยสามารถซ้ือไปอานแลวเขาทําความเขาใจไดงาย สามารถนําความรูในหนังสือไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได เชนนี้จะทําใหหนังสือเลมนั้นขายดีดวยคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: จากท่ีไดฟงรองศาสตราจารยปราณี ถายทอดประสบการณ

ในการเขียนตําราของอาจารยแลว พวกเราคงเห็นตรงกันวา ท้ังรองศาสตราจารยลิวรรณ และรอง

ศาสตราจารยปราณี ทานมีหลักในการทํางานท่ีเหมือนกันคือ อาจารยท้ัง 2 ทานตั้งใจทําอะไรแลว อาจารย

จะกําหนดเปาหมาย ใหงานอยูในความคิดของทานตลอดเวลา และพยายามทําทุกอยางอยางตั้งใจเพ่ือให

บรรลุเปาหมายท่ีทานตั้งไวคะ ตองขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยปราณี ท่ีกรุณาถายทอดประสบการณ

ในการเขียนตําราของอาจารยใหพวกเราฟงในวันนี้คะ ในลําดับตอไปขอเรียนเชิญรองศาสตราจารยสมคิด  

โพธิ์ชนะพันธุ เลาใหพวกเราฟงวาอาจารยทําวิจัยอยางไรใหมีความสุข และการวิจัยก็เปนงานท่ีอาจารยรัก 

ขอใหอาจารยชวยถายทอดประสบการณในการทํางานวิจัยใหพวกเราฟงนะคะ 

รองศาสตราจารยสมคิด  โพธิ์ชนะพันธุ: จุดเริ่มตนของการทํางานวิจัย สวนใหญจะเลือกทํางาน

วิจัยท่ีตนเองสนใจและถนัด ยอนไปในสมัยท่ีตนเองเรียนพยาบาลปท่ี 4 ทางดานจิตเวช กับทานอาจารย

วิเชียร ทวีลาภ ในขณะนั้นอาจารยมักพูดเสมอวางานวิจัยเปนงานท่ีสําคัญ เราตองเรียนควบคูไปกับการทํา

วิจยั ในยุคนั้นยังไมมีการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เหมือนในสมัยนี้ ตอนนั้น

จึงไมตองเครียด จะมีแตเฉพาะการเก็บขอมูลสถิติเพ่ือทําเปนรายงานการวิจัยของนักศึกษาป 4 เทานั้น และ

นั่นนับเปนครั้งแรกท่ีเราไดรูจักกับงานวิจัย 

ตอมาเม่ือหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมีการพัฒนาข้ึน การวิจัยเริ่มเขาไป

สอดแทรกอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาตั้งแตป 2 ท่ีเปนการวิจัยพ้ืนฐาน แตในระดับ

ปริญญาโทการวิจัยยอมเขมขนข้ึน สําหรับตนเอง ในขณะท่ีเรียนปริญญาโท ไดทําวิจัยเก่ียวกับการใหความรู

กับผูปวย Colostomy  ในขณะนั้นเรียกไดวาเห็นการวิจัยเปนเหมือนยาขม เราจะตองข้ึน Ward ตั้งแตตีหา 

เพ่ือสอนคนไขสวนอุจจาระ ในตอนนั้นมีคนไข Self-care ในกลุมคนไข Colostomy ท่ีตัองรับผิดชอบ

ท้ังหมด 5 คน ซ่ึงท้ัง 5 คนนี้มีความแตกตางกันมาก คนหนึ่งเปนคุณพอท่ีมีลูกสาวเปนพยาบาล เปนเจาของ
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กิจการท่ีมีฐานะร่ํารวย เม่ือเราไปสอน Colostomy Care คนไขบอกกวาพยาบาลเปนผูท่ีมีหนาท่ีตองทําสิ่ง

เหลานี้ใหคนไข เขาจึงไมสนใจท่ีจะเรียนรูในการดูแลตนเอง แตในทางกลับกันมีคนไขคนหนึ่งเปนชาวนา ท่ี

ประทับใจคนไขคนนีม้ากคือ เขาอยูในโรงพยาบาลเพียง 23 วัน ในตอนแรกชวยเหลือตนเองไมได เพราะตา

มองไมเห็น รางกายออนแรงซูบผอม แตเขากลับใหความรวมมือดีทุกอยางสอนใหทําอะไรก็ทําตามหมด ให

วัด Colostomy สอนใหตัดใหทําอะไรก็ทําไดหมด จึงเห็นไดชัดเจนถึงความแตกตางของคนไข ดังนั้น สิ่งท่ี

ประทับในในการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทก็คือ การไดเขาใจถึงบทบาทท่ีคนไขจะตองดูแลตนเอง

เปนอยางดี แตระหวางการทําก็เกิดความทอแทข้ึนในบางครั้งจากความเหน็ดเหนื่อยท่ีตองข้ึน Ward เพ่ือ

เก็บขอมูลตั้งแตตีหา แตก็ไดรับกําลังใจจาก นพ.วิทยา วัฒโนภาค อาจารยกลาววา “หากองคความรูนี้มีอยู

แลว ก็ไมจําเปนจะตองใหเรามาเรียนและทําวิจัย” คําพูดนี้สรางกําลังใจในการทําวิจัยชิ้นนี้ใหเราเปนอยาง

มาก ทําใหเขาใจวาเราจะตองเรียนรูในสิ่งท่ีเราไมรู หลังจากนั้นก็มีกําลังใจในการเก็บขอมูลคนไขจนเสร็จ 

แตการทําวิจัยใหสําเร็จจะใชความรักอยางเดียวไมได ตองมีความอดทน ตองไดรับกําลังใจ โอกาสและการ

สนับสนุนท่ีดีดวย เพราะกวาวิทยานิพนธเรื่องนี้จะสําเร็จ ก็ตองใชเวลาในการทําและเขียนถึง 2 ป ดังนั้น 

ผูบริหารและเพ่ือนรวมงานจึงมีสวนสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัย เพราะงานวิจัยเปนงาน

วิชาการของสวนรวม ขององคกร ไมใชงานสวนตัว 

เม่ือทําวิทยานิพนธในการศึกษาปริญญาโทเสร็จแลว ก็เริ่มหลงรักงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูปวย

โคลอสโตมี รักดวยความเห็นใจ เขาใจและอยากใหผูปวยพนทุกข จึงทําวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตผูปวย

โคลอสโตมีอีก โดยการทําวิจัยและทําเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิตผูปวยของผูปวยโคลอสโตมี โดยมี

อาจารยแพทยท่ีคณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดลทานหนึ่ง ซ่ึงทานเปนผูปวยโคลอสโตมีมาชวย

ในการตรวจสอบเครื่องมือ และเรายังไดรับกําลังใจจากทานกลับมาอีกโดยทานกลาววา เม่ือครั้งท่ีทานผาตัด

โคลอสโตมีทําไมเราจึงไมทําวิจัยเรื่องนี้จะไดไปใหความรูแกทาน เม่ือไดฟงเชนนั้นก็เกิดกําลังใจและเห็นไดวา

ผูปวยโคลอสโตมีไมวาจะอยูในระดับใดก็ยังคงตองการการดูแล การใหความรูและกําลังใจจากพยาบาล

ท้ังสิ้น จากนั้นก็นําเครื่องมือการวิจัยนี้มาใชประโยชนกับผูปวยรายอ่ืนๆ และตอมาก็มีการติดตอเพ่ือขอเก็บ

ขอมูลผูปวยโคลอสโตมีกับอาจารยแพทยท้ังท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน เพ่ือทําวิจัยคุณภาพชีวิตผูปวยโคลอสโตมี จึงเห็นไดวาการทําวิจัยนั้น 

นอกจากจะทําใหเราทําใหไดขอมูล ไดความรู และองคความรูแลว ยังทําใหเราไดรูจักคนมากข้ึนอีกดวย ท่ี

สําคัญเม่ือทานทํางานวิจัยแลว จะตองนําไปเผยแพร ไมวางานวิจัยชิ้นนั้นจะไดรับทุนสนับสนุนหรือไม และ

ยังมีงานวิจัยท่ีดิฉันรักอีกหลายเรื่อง เชน งานวิจัยผูสูงอายุ ท่ีสนใจทําวิจัยเรื่องผูสูงอายุ เนื่องจากมีโอกาสไป

เรียนประกาศนียบัตรดานโภชนาการท่ีประเทศอินโดนีเซีย หลังจากเรียนสําเร็จกลับมา ในขณะนั้นภาควิชา

ศัลยศาสตรก็มีการจัดประชุมเก่ียวกับโภชนาการผูสูงอายุ ดิฉันจึงเริ่มสนใจท่ีจะทําวิจัยเก่ียวกับโภชนาการ

ผูสูงอายุทางศัลยศาสตร เพราะคิดวาผูสูงอายุเปนสวนหนึ่งท่ีเราตองใหความสนใจ โดยสนใจศึกษาเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จึงเริ่มทําวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ รวมกับ รองศาสตราจารย 

ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ โดยไปเก็บของมูลหลายแหง เชน บานบางแค บานพักคนชรานครปฐม ศูนย

ผูสูงอายุหวยขวาง ไดกลุมตัวอยางประมาณ 200 กวาราย ซ่ึงในงานวิจัยนี้ยังนําขอมูลมาวิเคราะหแยกกลุม
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ตามเพศชาย-หญิง แลวนําผลการวิเคราะหขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางเพศหญิงไปนําเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมของสภาสตรีแหงชาติไดอีกดวย จากผลงานวิจัยชิ้นนี้ทําใหสามารถนําผลงานวิจัยไปขอตําแหนงทาง

วิชาการ (รองศาสตราจารย) ไดอีกดวย 

การทํางานวิจัยชิ้นตอไปของดิฉัน ตองขอบอกกับทุกทานวาท่ีเราทําวิจัยไมใชเพราะ PA หรือมีคน

บังคับ แตเราทําเพราะมีใจรัก ทําดวยความอยากรูอยากเห็น และทําเพ่ือการพัฒนาสิ่งท่ีทําอยูใหดียิ่งข้ึน ซ่ึง

งานวิจัยท่ีรักและทําอีก 2 เรื่อง คือ งานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีเก่ียวกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 

เนื่องจากเปนอาจารยประจําชั้นอยูหลายป มีความใกลชิดกับนักศึกษา ดวยความรักลูกศิษยจึงทําใหอยากรู

วาเด็กๆ มีความเครียดหรือมีปญหาอะไรระหวางเรียนหรือไม  และงานวิจัยท่ีทําอีกเรื่องคือ Complication 

ในผูปวยท่ีผาตัดหัวใจ ท่ีสนใจทําวิจัยเรื่องนี้เพราะงานท่ีเราทําอยูเก่ียวของกับผูปวยท่ีผาตัดหัวใจอยูแลว ทํา

ใหไดรูถึงปญหาและปจจัยท่ีเก่ียวของอยางครอบคลุมและชัดเจน ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้อาจสรุปไดเปน 2 

ประเด็น ประเด็นท่ีหนึ่ง งานวิจัยท่ีเราทําตองเปนงานท่ีเราสนใจและคนควาขอมูลมาพอสมควร สวน

ประเด็นท่ีสองตองเปนงานท่ีเก่ียวของกับงานของเรา จะทําใหเราประสบความสําเร็จในการทําวิจัยไดงายข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยท่ีดิฉันรักแตยังไมไดตีพิมพและนําไปขอผลงานวิชาการอีก 4 เรื่องไดแก 

เรื่องแรก เรื่องการนําโยคะมาทําวิจัยในกลุมคนไข Ashma ซ่ึงไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ประมาณ 400,000-500,000 บาท เรื่องท่ีสองเรื่องการนําโยคะมาทําวิจัย

คนไขในกลุม HIV ซ่ึงไดรับทุนวิจัยจาก WHO ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐ เรื่องท่ีสามเรื่องการทําโยคะใน

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร และเรื่องท่ีสี่เก่ียวกับ Health Promotion เปนเรื่องการออกกําลังกายโดย

การปนจักรยานในผูปวยความดันโลหิตสูง จึงขอเรียนทุกทานวาเวลาทําวิจัย เราไมสามารถทําไดโดยลําพัง

คนเดียว เราจะตองมีทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง และหากเปนงานวิจัยท่ีทํารวมกันเปนสหสาขาวิชาชีพ ท่ีมีท้ังแพทย 

พยาบาล และผูเชี่ยวชาญดานอ่ืนๆ ดวย จะยิ่งเปนประโยชนกับงานวิจัยเปนอยางมากคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: จากท่ีไดฟงรองศาสตราจารยสมคิด ถายทอดประสบการณ

ในการทําวิจัยท่ีอาจารยรักแลว พวกเราคงเห็นตรงกันวาอาจารยมีงานวิจัยท่ีรักอยูตลอดเวลา ตั้งแตเรื่อง

โคลอสโตมี คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล การนําโยคะมาใชในผูปวย  Ashma 

และ HIV จนกระท่ังถึง Health Promotion ในการออกกําลังกายของผูปวยความดันโลหิตสูง เพราะทุก

เรื่องท่ีอาจารยไดสัมผัส อาจารยก็จะรักงานวิจัยของอาจารยทุกๆ เรื่อง มีความตั้งใจท่ีจะทําสิ่งนั้น ซ่ึงนั่นก็

เปนกําลังใจท่ีดีสําหรับพวกเราดวยเชนกันคะ ตองขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยสมคิด ท่ีกรุณาถายทอด

ประสบการณในการทําวิจัยของอาจารยใหพวกเราฟงในวันนี้คะ ในลําดับตอไปขอเรียนเชิญรอง

ศาสตราจารยปนัดดา ปริยทฤฆ อาจารยจะมาถายทอดประสบการณท่ีอาจารยออกพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจารยตั้ง

หัวขอในการถายทอดประสบการณในวันนี้วา จับสัญญาณชุมชน: บทเรียนจากประสบการณการทํางาน แต

การจับสัญญาณชุมชนจะเปนอยางไรนั้น อาจารยนาจะมีมุมมองท่ีสนุกๆ ของอาจารยมาเลาใหพวกเราฟงคะ 

รองศาสตราจารยปนัดดา ปริยทฤฆ: ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ใหโอกาสไดมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูในวันนี้คะ ตอนแรกก็กังวลเล็กนอยนะคะวาจะมาแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรดี แตพอลองนึกๆ ดู ก็คิดได

วาตลอดระยะเวลาท่ีผานมาตั้งแตเรียนจนกระทั่งทํางานเราไดอะไรจากการทํางานชุมชนบาง จึงพยายาม
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สรุปจากประสบการณในการเขาชุมชนท่ีผานมาโดยไมนําความรูในตํารามาเก่ียวของ แลววิเคราะหออกมา

วาเราตองการอะไรเมื่อเราออกพื้นที่เขาไปในชุมชนแตละครั้ง ก็สรุปไดวาสิ่งที่เราตองการจากชุมชนคือ 

เราตองการใหเกิดความเชื่อถือ ความไววางใจ และความม่ันใจ (Trust) ระหวางเรากับสมาชิกในชุมชน แต

จะทําอยางไรใหสมาชิกในชุมชนเชื่อถือ ไววางใจ และม่ันใจในการทํางานของเรา ซ่ึงความเชื่อถือ ความ

ไววางใจ และความม่ันใจคงไมสามารถสรางข้ึนไดงายๆ เราอาจตองใชประสบการณจากการออกชุมชน ไป

จับสัญญาณในชุมชนหลายๆ ครั้ง แลวนําประสบการณเหลานั้นมาประกอบกันเพ่ือนําปรับมาใช คนท่ีจะเขา

ไปทํางานในชุมชนจะตองมีความสามารถเฉพาะตัว สวนแรกคือ ตองรูภูมิหลัง (Background) ของชุมชน

และสมาชิกในชุมชน สวนท่ีสองคือ ตองสามารถสื่อสารกับสมาชิกใหเขามีความเชื่อถือ ไววางใจ และม่ันใจ

ในการทํางานของเรา สวนท่ีสามคือ การรักษาคําพูดและการรักษาคําม่ันสัญญา ท้ังสามสวนนี้ถือวาสําคัญ

มาก ในการสื่อสารเราจะตองมีทักษะในการสื่อสาร ท้ังการฟง การพูด รวมถึงภาษากายดวย และสวนท่ีจะ

ชวยใหการทํางานในชุมชนราบรื่น เราควรมีกิจกรรมเพ่ือชวยสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีความเชื่อถือ 

ไววางใจ และม่ันใจในตัวเรา เชน ในกรณีท่ีพานักศึกษาหรือผูท่ีมาดูงานจากตางประเทศเขาไปท่ีจตุรมิตรมี

บานหลังหนึ่งมีผูปวยท่ีอยูในชวงวาระสุดทายของชีวิต (End of Live) ในไมชานี้ ซ่ึงขณะนั้นอยูในชวงการ

ปฏิรูปการจัดการระบบบริการสุขภาพ ผูปวยรายนี้อยูในความดูแลของ CoP จตุรมิตร จึงติดตอไปท่ี

ผูเก่ียวของเพ่ือขอใหสงตอผูปวยรายนี้มาท่ีโรงพยาบาลศิริราช เม่ือผูปวยมาถึงแพทยตรวจพบวาผูปวยมี

ภาวะลําไสติดกัน จําเปนตองไดรับการผาตัด แตยังไมสามารถผาตัดไดเนื่องจากตองมีการเตรียมความพรอม

ผูปวยกอนเขารับการผาตัด เราจึงพูดคุยกับญาติผูปวยโดยขอใหทุกคนในครอบครัวชวยกันดูแลผูปวยใหมาก

ข้ึน หลังจากนั้นผูปวยก็เริ่มมีอาการดีข้ึน ลําไสท่ีติดกันก็คลายออกจนกระท่ังไมตองผาตัด และอาการก็ดีข้ึน

เปนลําดับจนปจจุบันรางกายของผูปวยกลับมาสมบูรณแข็งแรง จึงเห็นไดวาการทํากิจกรรมในชุมชนและ

เกิดผลดี เม่ือคนในชุมชนเลาเรื่องราวดีๆ ท่ีเกิดข้ึนตอๆ กัน ก็จะทําใหสมาชิกในชุมชนมีความเชื่อถือ 

ไววางใจ และม่ันใจในการทํางานของเรา ดังนั้น สิ่งท่ีทาทายคนท่ีเจขาไปทํางานในพ้ืนท่ีก็คือ เราตองจับ

สัญญาณใหไดวาในขณะนั้นในชุมชนมีกิจกรรมหรือปญหาอะไรท่ีทาทายรอใหเราเขาไปชวยแกไข จะทําให

เกิดผลกระทบท่ีดีตอการทํางานในพ้ืนท่ีของเราดวย 

ความสามารถเฉพาะตัวของคนนั้นไมไดเกิดข้ึนไดงายๆ  ไมไดเกิดข้ึนจากการเรียนเพียงอยางเดียว 

แตเกิดจากประสบการณในการปฏิบัติและการทํางานเปนประจําถือเปนสิ่งท่ีสําคัญกวา วิชาท่ีชวยทําให

เขาใจระบบสุขภาพ เปนวิชาท่ีคิดวาอาจารยทุกคนจะท้ิงไมได ในชวงท่ีมีการปฏิรูประบบสุขภาพ มีการทํา 

Nursing Model เพ่ือดูวาหลังจากการปฏิรูปในป 2544-2545 แลว Nursing Model ควรจะเปนอยางไร 

ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตรไดขอสรุปวาอยางนอย Nursing Model จะตองมีพยาบาลดูแล 1 ตอ 250-300 

ครอบครัว ซ่ึงลาสุด Service Plan ในป 2556-2560 ในเรื่องของนักจัดการระบบสุขภาพ มีการตั้ง Node มี

แพทยเวชศาสตรครอบครัวเปนหัวหนา Node มีเครือขายเพ่ือใหเกิดการดูแลสุขภาพครอบครัวไดดีข้ึน โดย

มีอัตราสวนของพยาบาลท่ีดูแล 1 ตอ 300 ครอบครัว 

ดังนั้น ในการทํางานของเราในพ้ืนท่ี เรามักไดรับความเชื่อถือคอนขางมาก เนื่องจากเราเปน

พยาบาล เวลาสอนนักศึกษาเราก็จับสัญญาณในชุมชนควบคูไปดวย เชน ในชวงท่ีพานักศึกษาเขาไปท่ีชุมชน
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มหาสวัสดิ์ เพ่ือวินิจฉัยและหาปญหาของชุมชน ในมุมมองของเราพบวาทุกๆชุมชนมีปญหา เราเปนผูเขาไป

คนหาเพ่ือรวมกันหาแนวทางในการแกปญหา และยังสรุปไดอีกวานักศึกษาจะตองเรียนรูวาชุมชนจะอยูกับ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางไร แลวเราจะชวยแกปญหานั้นไดอยางไร ขอมูลตางๆท่ีเราเก็บไดหรือท่ีมีอยูก็เปน

สวนท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงในขณะนี้สัญญาณท่ีจับไดจากการทํางานรวมกับภาคประชาชนในสวนของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ก็คือ อสม. จะรูสึกวาเม่ือเขาไดทํางานเปนทีมรวมกับ

หนวยงานอ่ืน เขาไดมีสวนในการชวยเหลือทีมเปนอยางมากและทําใหผลงานออกมาดีมาก แตเราก็

จําเปนตองไปคนหาบุคคลท่ีเปนตัวหลักของทีมอสม.เพ่ือตอยอดงานของเราดวย สวนท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่ง

คือ เวลาท่ีจะเขาไปทํางานในชุมชน เราอาจทํางานหลากหลาย แตทีมอสม.อาจไมสะดวกในชวงเวลานั้น ซ่ึง

ตรงนี้เปนประเด็นท่ีเราตองคํานึงถึงดวย ท้ังนี้เพ่ือสรางความรูสึกท่ีดีตอกันในทีมทํางาน ทําใหเกิดความ

เชื่อถือ และความไววางใจตอกันดวย สุดทายคือ กระบวนการในการทํางาน เราตองจับสัญญาณใหไดวา

ปญหาคนตอคนหรือคนตอกลุมในชุมชนมีหรือไม แลวเราจะใชประสบการณในการแกไขสถานการณในการ

ทํางานของเราไดอยางไร จากประสบการณของตนเองเครื่องมือท่ีดีท่ีสุดในการจับสัญญาณคือการพูด เพราะ

ไมตองลงทุนและติดตัวไปเราไดทุกท่ีทุกเวลา การพูดนับเปนสิ่งแรกจากนั้นการสังเกตจะเปนสิ่งท่ีตามมา มี

ตัวอยางท่ีจะเลาใหฟง เชน จากการพานักศึกษา ป 4 ไปฝกงาน ซ่ึงในครั้งนี้ในทีมของเรามีอาจารยรวมทีม

ไปดวย 7 คน โดยทํางานรวมกับมีทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยมีผูอํานวยการ รพ.สต. 

เปนหัวหนาทีม และสงตองานใหกับทีมพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) ทํางานรวมกับเรา ฉะนั้น งานของเราสวน

ใหญจะมีทีม NP ชวยดูแล ซ่ึงในการทํางานบางครั้งการทํางานรวมกันเปนทีมอาจมีปญหาหรือขอขัดแยงอยู

บาง เราจึงคิดวาตองแกปญหาจุดนี้โดยการสงตัวแทน 1 คนไปเปนผูประสานงานแลวกลับมาแจงในทีม เรา

จะตองเรียนรูโดยการมองการทํางานแลวปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ การทํางานในพ้ืนท่ีท่ีตองทํางาน

เปนกลุมๆ เราจะตองจับสัญญาณเยอะมากๆ เพราะเราตองรูวาขณะนี้กลุมไหนทํางานเปนอยางไร ท้ังหมดนี้

คือสิ่งสําคัญในการออกชุมชนจากมุมมองในการทํางานท่ีรวบรวมมา ท้ังหมดนี้คือสิ่งเล็กๆ นอยๆ ท่ีอยากจะ

มาแลกเปลี่ยนในวันนี้คะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: หลังจากฟงรองศาสตราจารยปนัดดา เลาถึงประสบการณ

การจับสัญญาณชุมชนแลว ทุกทานคงเห็นดวยนะคะวาในการจับสัญญาณจะตองใชประสบการณ ซ่ึงการสั่ง

สมประสบการณก็จะตองใชเวลา ซ่ึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ทุกทานคงรูสึกเชนเดียวกันวาเรามีเวลา

นอยมากหากเทียบกับประสบการณอันทรงคุณคาของอาจารยท้ัง 5 ทาน ดังนั้น หลังจากวันนี้เราอาจมี

ประเด็นคําถามหรือขอสงสัยท่ีอาจตองขอรับคําแนะนําหรือเรียนรูจากอาจารยอีกนะคะ นอกจากอาจารย

ปนัดดา จะเชี่ยวชาญเรื่องการจับสัญญาณในชุมชนแลว อยากใหอาจารยชวยจับสัญญาณในคณะฯ ของเรา

สักนิดคะ วาขณะนี้สัญญาณในคณะพยาบาลศาสตรของเราเปนอยางไรบางคะ 

รองศาสตราจารยปนัดดา ปริยทฤฆ: โดยสวนตัวแลวตนเองจะเชื่อเรื่องของความสมดุล เรามองวา

ขณะนี้คณะฯ อยูในระยะของ Chaos หรือชวงของความสับสนวุนวาย เนื่องจากคณะฯ ตองรองรับท้ังระบบ

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) ของมหาวิทยาลัย ระบบการเปลี่ยนผานของบุคลากร 

ระบบการตรวจประเมินท่ีมีหลากหลายตัวชี้วัดจากหลายหนวยงาน รวมท้ังปจจัยภายนอก เชน การกาวเขา
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สู AEC ในป 2558 ตางๆ เหลานี้ ทําใหระบบมีความทับซอนกันจนยุงเหยิง แตสิ่งตางๆเหลานี้ก็ไมไดเกิดกับ

คณะฯ เราท่ีเดียว หลายๆ หนวยงานก็ประสบปญหาท่ีคลายคลึงกัน แมแตในตางประเทศ ก็เกิด Chaos 

theory เชนเดียวกัน หากมองยอนไปเม่ือหลายปกอนท่ีศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ไดพูดถึง

เรื่องการจัดการความรูไววา หากเราไมมีการดําเนินงานดานการจัดการความรู ในอนาคตเราอาจไมมีองค

ความรูท่ีจะสามารถเขาถึงได ถาเราจะตองอยูในระบบเชนนี้ภายใตนโยบายของคณะฯ เราทุกคนรวมท้ัง

ผูบริหารตองปรึกษาหรือรวมกันในทุกๆเรื่องเพ่ือใหคณะฯ สามารถดําเนินงานในทุกๆ ดานตอไปได ภายใต

ความสมดุลของท้ังตัวเราและของคณะฯดวยคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: สรุปวาเราจะตองจับสัญญาณของสถานการณในขณะนั้น

และตองมีจุดสมดุลของเราดวยนะคะ แลวอาจารยลิวรรณ พอจะจับสัญญาณในการปรับตัวปรับใจของพวก

เราหรือใหขอคิดท่ีเปนกําลังใจในการทํางานของพวกเราอยางไรบางคะ 

รองศาสตราจารยลิวรรณ อุนนาภิรักษ: ก็คงมีความเห็นคลายๆ กับอาจารยปนัดดานะคะ เราทุก

คนตองมีจุดยืนของเรา แตเราก็ตองเขาในสิ่งแวดลอมดวยวาเม่ือเวลาเปลี่ยนไป มีหลายสิ่งหลายอยาง

หมุนเวียนเขามา เราจะตองรูจักจัดการตัวเราวาเราควรจะอยูตรงไหน แตท่ีเหนือสิ่งอ่ืนใดดิฉันคิดวาพวกเรา

ทุกคนก็ยังมองประโยชนของคณะเปนท่ีตั้ง ซ่ึงบางครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเรา

ไมคุนเคยแตเราตองพยายามปรับตัว และมองสิ่งแวดลอมเหลานั้นในทางบวก ถาเปนตนเองก็จะสราง

กําลังใจใหตนเองกอน แลวจะคิดหาวิธีการวาจะทําอยางไรกับสิ่งท่ีเราตองเปลี่ยนแปลง ทําอยางไรใหเราอยู

ไดอยางมีความสุขท่ีสุดคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: คะ อาจารยลิวรรณก็แนะแนวทางใหเรากลับมาเริ่มตนท่ี

ตนเองวาเราจะปรับตัวเองใหรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางไรใหมีความสุขนะคะ ในลําดับตอไปอยากให

อาจารยทุกทานชวยใหขอคิดหรือขอเสนอแนะกับนองๆ เพ่ือเปนกําลังใจใหพวกเราทํางานในคณะฯ ตอไป  

รองศาสตราจารยอัจฉรา เปรื่องเวทย: ก็อยากบอกกับใหอาจารยทุกทานวา เวลาที่เราคิดหรือทํา

อะไร เราตองมองไปขางหนาอยามอง ณ จุดๆ เดียว เม่ือเราทําอะไรลงไปแลวใหเราคิดดวยวาสิ่งท่ีเราทํา

และไดมานั้นเปนความตองการท่ีแทจริงของเราหรือไม เรามีคนอยูเคียงขาง มีเพ่ือนท่ีเดินไปดวยกันกับเรา

หรือไม หากเราทําอะไรแลวถึงแมวาเราประสบความสําเร็จ แตไมมีคนท่ีอยูเคียงขางเราเลยเราตองอยูเพียง

ลําพังเราจะอยูไดหรือไม เม่ือเราทําอะไรก็ตามหากทําแลวเราตองลําบากไมเปนสุข แตความลําบากก็เปนสิ่ง

ท่ีทาทายใหเรามีความพยายามท่ีจะทํา เราอาจตองเปลี่ยนมุมมอง ลองปรับวิธีการทํา เชน ทําใหนอยลง 

หรือทดลองหาวิธีใหมๆ อาจใชเวลามากหนอย สําเร็จชาลง แตเรามีเพ่ือน ทุกอยางก็สําเร็จได ใน

ความสําเร็จเราตองการใครสักคนท่ีอยูเคียงขางเรา ดังนั้น เราตองมีน้ําใจซ่ึงกันและกันกับคนรอบขาง การมี

น้ําใจจะทําใหความสัมพันธนี้อยูยืนยาว คําพูด เราจะตองพูดดี เพราะคําพูดเปนสิ่งสําคัญ มีคําสามคําท่ี

อยากฝากไวเม่ือทุกทานตองทํางานรวมกับผูอ่ืน คือ น้ํามือ น้ําคํา น้ําใจ น้ํามือ คือชวยกันทํา น้ําคํา คือ 

การพูดจา หากเราพูดจากันดีทุกครั้งท่ีทํางานก็จะเกิดบรรยากาศดีๆ แตหากเราพูดจาไมดีเพียงครั้งเดียว ก็

จะทําใหเราขาดความนับถือ ขาดความรัก และอาจสงผลใหเกิดความไมอยากท่ีจะทําอะไรรวมกัน 
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เพราะฉะนั้นน้ําคําถือเปนสิ่งสําคัญ สุดทายน้ําใจ เชน การกระทําอะไรใหกับใครก็ตาม แมสิ่งนั้นเปนเพียงสิ่ง

เล็กนอยท่ีอาจดูไมมีคุณคา แตคนท่ีไดรับเขาจะรับรูไดถึงความรูสึกท่ีดีเหลานั้น ดังนั้น หากเรามีท้ังสามสิ่งนี้ 

ไมวาเราจะทําอะไร เราจะสามารถทําได เพราะเรามีใจใหกันแลว เม่ือเราทําทุกๆวันของเราใหเต็มท่ีท้ังเรื่อง

งานและครอบครัวดวยความเต็มใจ เราก็จะไดรับผลตอบกลับท่ีดีจากทุกคน สุดทายอยากฝากก็คือ เราตอง

ดูแลสุขภาพของตัวเองดวยคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: คะ ทุกคนท่ีอยูในภาควิชากุมารเวชศาสตร คงไดสัมผัสกับ

และคุนเคยกับคําวา น้ํามือ น้ําคํา น้ําใจ จากอาจารยเปนอยางดีนะคะ ลําดับตอไปขอเชิญอาจารยลิวรรณ 

ฝากขอคิดใหกับพวกเราทุกคนดวยนะคะ 

รองศาสตราจารยลิวรรณ อุนนาภิรักษ: คะ สําหรับตนเองก็คิดวาทุกคนตองสรางคุณคาของ

ตนเอง สิ่งท่ีเราทําในทุกๆ วันเราตองมีเปาหมาย เราตองมีเปาหมายชีวิตของเราวาเราอยากทําอะไรบาง 

และตองพยายามมองสิ่งแวดลอมในทางบวก แมบางครั้งอาจมีเหตุการณบางอยางท่ีเกิดข้ึนกับเรา ก็อยากให

พวกเราคิด วิเคราะห และไตรตรองใหดีวาเหตุปจจัยเกิดจากอะไร ซ่ึงบางครั้งอาจเกิดข้ึนท้ังจากตัวเราและ

สิ่งแวดลอม หากเราพยายามสรางความภาคภูมิใจใหตนเอง เราก็จะมีความสุข ดูวาเราอยากไดอะไร แต

เหนือสิ่งอ่ืนใดก็อยาคิดถึงแตตนเอง ตองคิดถึงคนอ่ืนๆ ดวย เพราะบางครั้งสิ่งท่ีเราอยากไดอาจมีผลกระทบ

กับผูอ่ืน ดังนั้น ตนเองก็จะใชหลักท่ีวาหากจะทําอะไรก็ตองมีเปาหมาย คิดถึงตนเองและผูอ่ืนดวยคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: ขอบคุณอาจารยลิวรรณคะ ณ โอกาสนี้ ขอเชิญอาจารย

ปราณี ฝากขอคิดใหกับพวกเราทุกคนในลําดับตอไปคะ 

รองศาสตราจารยปราณี  ทูไพเราะ: สิ่งท่ีอยากฝากไวก็คือ ใหลองยอนนึกถึงประสบการณท่ีผาน

มา เราไดนํากลับมาใชหรือไม จากประสบการณของตนเองท่ีผานมา เม่ือเขามาทํางานใหมๆ จะตองรับ

หนาท่ีทํารายงานการประชุม แตเพราะเราไมมีประสบการณจึงทําใหตองแกไขหลายครั้ง จนรูสึกทอ และคิด

วาเม่ือไรถึงจะไมตองทํา ก็ไดรับคําตอบวาตองรอใหมีคนมาทํางานใหมกอนจึงจะเลิกทําได แตเม่ือเวลาผาน

ไปเราก็เรียนรูวาสิ่งเหลานั้นเปนประสบการณท่ีชวยในการเขียนตําราของเรา จึงอยากบอกทุกทานวาทุกสิ่ง

ทุกอยางท่ีเราทําไปนั้น เราอยาเสียดายเวลา เพราะสิ่งเหลานั้นจะกลับมาเปนประโยชนกับตัวเราเอง เม่ือเรา

คิดดี ก็จะไดสิ่งดีๆ กลับมา เวลานั้นมีคามาก หากทําอะไรไดใหรีบทําอยาปลอยเวลาใหผานไป และใหคิด

เสมอวาความยากลําบาก ทําใหเราไดฝกความอดทนดวยคะ 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: ขอบคุณอาจารยปราณีคะ ในลําดับสุดทายขอเชิญอาจารย

สมคิด ฝากขอคิดใหกับพวกเราทุกคนคะ 

รองศาสตราจารยสมคิด  โพธิ์ชนะพันธุ: คะ ก็อยากจะบอกวานองๆ คนรุนใหมนี้เกง แตก็ตอง

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ และตองอยูอยางสงางามและมีคุณคา มีเปาหมายในชีวิต อยากเรียนทุกทาน

วาศิริราชไมใชของใคร แตเปนของแผนดิน พวกเราเม่ือมาอยูท่ีคณะพยาบาลศาสตรศิริราช พวกเราจะตอง

ชวยกันรักษาใหสถาบันนี้คงอยูคูแผนดิน ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง เม่ือตองเปลี่ยนแปลงตนเอง
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ก็ควรเปลี่ยนแปลงอยางมีความสุข ณ โอกาสนี้ ขออนุญาตอานบทความท่ีไดคัดลอกไวเม่ือป 2554 นะคะ 

ใหทุกทานเปลี่ยนแปลงตนเองอยางมีความสุข ดังนี้คะ 

“ชีวิตก็เหมือนช็อคโกแลตรอน 

โดยท่ี งาน เงิน ตําแหนง และสถานะทางสังคมของพวกคุณคือถวย 

พวกมันเปนเพียงเครื่องมือท่ีใชประคอง และใชเพ่ือดําเนินชีวิต 

ถวยท่ีพวกคุณมีไมไดเปนสิ่งท่ีบอก หรือเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของพวกคุณเลย 

คนท่ีมีความสุขมากท่ีสุด ไมใชคนท่ีตองมีสิ่งท่ีดีท่ีสุดในทุกๆ อยาง 

พวกเขาแคทําสิ่งท่ีเขามีใหดีท่ีสุด 

จงอยูอยางเรียบงาย มีจิตใจโอบออมอารี 

 เอาใจเขามาใสใจเรา พูดจาถนอมน้ําใจผูอ่ืน  

และดื่มด่ํากับช็อคโกแลตรอนของคุณอยางมีความสุข” 

รองศาสตราจารยปนัดดา ปริยทฤฆ: ในทุกวันนี้ ขอใหเราทําทุกอยางใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ณ 

เวลานี้เราอาจไมไดใหความสําคัญกับเรื่องตําแหงวิชาการเปนหลัก เนื่องจากมีภารกิจหลายดานท่ีตองดูแล 

แตก็ไมไดเปนเชนนี้เสมอไป ในชวงชีวิตการทํางานของเรา ณ จุดๆ หนึ่ง เม่ือเราพรอมและเกิดสมดุลของ

ชีวิตเราก็อาจขยับข้ึนไปได ความเกงไมไดอยูท่ีวาเราสามารถทําไดถึงข้ันศาสตราจารย แตความเกงอยูท่ีเรา

สามารถรักษาสมดุลชีวิจของตัวเราท้ังดานการทํางานและครอบครัวใหเปนสุขไดอยางไรมากกวา 

อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย: คะ ดิฉันในนามของคณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการ

เรียนรูและการจัดการความรู ขอขอบพระคุณอาจารยท้ัง 5 ทาน ท่ีกรุณามาถายทอดประสบการณอัน

ทรงคุณคาของอาจารยใหพวกเราทุกคนท่ีอยู ณ ท่ีนี้นะคะ พวกเราทุกคนจะรักและระลึกถึงอาจารยทุกทาน 

รวมท้ังจะเก็บความทรงจําและความรูสึกดีๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีผานมา และในวันนี้ไวในความทรงจําของพวกเรา

ทุกคนตลอดไปคะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานเปนอยางสูงคะ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย: คะ ในวันนี้ทุกทานคงไดรับประสบการณท่ีมี

คุณคาของอาจารยผูเกษียณท้ัง 5 ทานแลวนะคะ ซ่ึงพวกเราทุกคนจะนําประสบการณอันทรงคุณคานี้ไปใช

และปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราดวยนะคะ ในลําดับสุดทายนี้ ขออนุญาตอานคํากลอนเพ่ือเปนการระลึก

ถึงอาจารยผูเกษียณท้ัง 5 ทาน ดังนี้คะ 

“เม่ือถึงวันเวลาฟาก็เปลี่ยน  การเกษียณเวียนมานาใจหาย 

ตองอําลาจากกันแสนอาลัย  แตสายใยความผูกพันยังม่ันคง 

คุณความดีประจักษเปนหลักฐาน  จากตํานานอยางซ่ือสัตยไมไหลหลง 

พัฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหยืนยง  เกียรติดํารงกองปรากฏมิวางวาย 

ระยะทางจะเปนเครื่องพิสูจนมา  วันเวลาบอกคุณคาของคนได 

ผานรอนเย็นอุปสรรคมามากมาย  ความดีงามท่ีสรางไวมิลืมเลือน 

ขออัญเชิญพระไตรรัตนมาปกปอง  จงคุมครองใหมีสุขหาใครเหมือน 
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เกียรติภูมิจะปรากฏเปนหลักเลือน  คอยย้ําเตือนตราตรงึตราบนิรันดร” 

มาถึง ณ ตอนนี้ ผูเขารวมกิจกรรมก็ไดเคล็ด(ไม)ลับ ในการทํางานของอาจารยผูเกษียณท้ัง 5 ทาน

แลวนะคะ อาจารยไดใหความรู แนวทาง หลักท่ีใชในการทํางาน รวมท้ังประสบการณอันทรงคุณคา ซ่ึงเปน

ประโยชนกับผูเขารวมกิจกรรมเปนอยางมาก และท่ีสําคัญความรูและประสบการณเปนประโยชนเหลานี้ จะ

เปนแรงผลักดันใหอาจารยทุกๆ ทาน สามารถเปนอาจารยพยาบาลท่ีดีไดอยางแนนอนคะ  

 

รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม  

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 

1 รองศาสตราจารย ดร.คนึงนิจ พงศถาวรกมล 

2 รองศาสตราจารย จันทนา รณฤทธิวิชัย 

3 รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

4 รองศาสตราจารยปนัดดา ปริยทฤฆ 

5 รองศาสตราจารยปราณี ทูไพเราะ 

6 รองศาสตราจารย พัสมณฑ คุมทวีพร 

7 รองศาสตราจารยลิวรรณ อุนนาภิรักษ 

8 รองศาสตราจารยสมคิด โพธิ์ชนะพันธุ 

9 รองศาสตราจารยอัจฉรา เปรื่องเวทย 

10 รองศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ 

11 รองศาสตราจารย วิไล     เลิศธรรมเทวี 

12 รองศาสตราจารย  วีนัส ลีฬหกุล 

13 รองศาสตราจารย ศิริวรรณ สันทัด 

14 รองศาสตราจารย  สมจินต เพชรพันธุศรี 

15 ผูชวยศาสตราจารย กีรดา ไกรนุวัตร 

16 ผูชวยศาสตราจารย กันยรักษ เงยเจริญ 

17 ผูชวยศาสตราจารย จรรยา ธัญญาดี 

18 ผูชวยศาสตราจารย จงกลวรรณ มุสิกทอง 

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงจิต เสนหา 

20 ผูชวยศาสตราจารย ฉันทิกา จันทรเปย 

21 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ อยูสําราญ 
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ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทวนั สุวรรณรูป 

23 ผูชวยศาสตราจารย ณัฐสุรางค บุญจันทร 

24 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา 

25 ผูชวยศาสตราจารย ทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท 

26 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีรตัน จิตรมนตรี 

27 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภา ยุทธไตร 

28 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรอง 

29 ผูชวยศาสตราจารย ยุวด ี ชาติไทย 

30 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงนภา ผาณิตรัตน 

31 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน 

32 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย 

33 ผูชวยศาสตราจารย วัลยลดา ฉันทเรืองวณิชย 

34 ผูชวยศาสตราจารย วชิรา วรรณสถิตย 

35 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราพรรณ วิโรจนรัตน 

36 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารีรตัน ถานอย 

37 ผูชวยศาสตราจารย วีรยา  จึงสมเจตไพศาล 

38 ผูชวยศาสตราจารย วาสนา จิติมา 

39 ผูชวยศาสตราจารย ศรัณยา โฆสิตะมงคล 

40 ผูชวยศาสตราจารย สมพร สุนทราภา 

41 ผูชวยศาสตราจารย สมสิร ิ รุงอมรรัตน 

42 ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท 

43 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ 

44 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาวรรณ หนูคง 

45 อาจารย ดร.เกศศิร ิ วงษคงคํา 

46 อาจารย กาญจนา ครองธรรมชาติ 

47 อาจารย กลิ่นชบา สุวรรณรงค 

48 อาจารย กุลธิดา หัตถกิจพาณิชกุล 

49 อาจารย คัทลียา คงเพ็ชร 

14 
 



 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 

50 อาจารย จิรวรรณ มาลา 

51 อาจารย จินตนา แสงงาม 

52 อาจารย จิตตระพี บูรณศักดิ์ 

53 อาจารย ชลธิรา เรียงคํา 

54 อาจารย เชิดศักดิ์ ดวงจนัทร 

55 อาจารย ฐินีรัตน ถาวร 

56 อาจารย ฐิติพงษ ตันคําปวน 

57 อาจารย ทีปภา   แจมกระจาง 

58 อาจารย ธนิษฐา   สมัย 

59 อาจารย นันทกานต   มณีจักร 

60 อาจารย ปโยรส   เกษตรกาลาม 

61 อาจารย ปยาภรณ   เยาวเรศ 

62 อาจารย พรรณิภา   สืบสุข 

63 อาจารย พิจิตรา   เล็กดํารงกุล 

64 อาจารย ดร.พรรณรัตน   แสงเพ่ิม 

65 อาจารย พุทธิราภรณ   หังสวนัส 

66 อาจารย พัชร ี   เสนหเจริญ 

67 อาจารย รุงทิพย   กาศักดิ์ 

68 อาจารย วิภาว ี   หมายพิมาย 

69 อาจารย วารุณี   พลิกบัว 

70 อาจารย ดร.วิชชุดา   เจริญกิจการ 

71 อาจารย วรรณภา   ปาณาราช 

72 อาจารย ดร.ศรินรัตน   ศรีประสงค 

73 อาจารย สุดาภรณ   พยัคฆเรือง 

74 อาจารย สุดารัตน   สุวรรณเทวะคุปต 

75 อาจารย สุพรรณิการ   ปานบางพระ 

76 อาจารย ดร.สุพินดา   เรืองจิรัษเฐียร 

77 อาจารย เสาวลักษณ   สุขพัฒนศรีกุล 
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ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 

78 อาจารย ดร.อรุณรัตน   ศรีจันทรนิตย 

79 อาจารย อุดมญา    พันธนิตย 

80 อาจารย อรวรรณ   พินิจเลิศสกุล 

81 อาจารย อรชุมา   นากรณ 

82 อาจารย ดร.อัจฉรา   มาศมาลัย 

83 อาจารย ดร.อาภรณ   คํากอน 

84 อาจารย ดร.ฤดี    ปุงบางกะดี่ 

85 นางนภัสสร                            ลาภณรงคชัย 

86 นางเบญจวรรณ  คุมพงษพันธุ 

87 นางสาวศรีสุดา                       คลายคลองจิตร 

88 นางสาวสุฤดี  โกศัยเนตร 
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