รายชื่อผู้เข้าร่วมวง PLC ระหว่างคณะ
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)
และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ประเด็น PLC
“แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและหน่วยงานภายนอก”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ
สุขแสวง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ
สุทธิพงษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา
นิ่มทัศนศิริ
4. อาจารย์ ดร.วรยุทธ์
ทิพย์เที่ยงแท้
5. อาจารย์เฟื่องลดา
ทบศรี
6. อาจารย์ญษมณ
ละทัยนิล
7. อาจารย์นัฏกร
สุขเสริม
8. อาจารย์รุ่งนภา
สิงห์สถิต์
9. อาจารย์ภณิชา
จงสุภางค์กุล
10. อาจารย์อัชฌา
สมนึก
11. อาจารย์วิภาวี
จันทศรี
12. อาจารย์บารมี
ชูชัย
13. อาจารย์ประสิทธิชัย
ผาสุข
14. อาจารย์ปรวัฒน์
แขกสินทร
15. อาจารย์ ดร.รินรำไพ
พุทธิพันธ์
16. นายเอกรวี
ครุฑางคะ
17. นางสาวศิรินทิพย์
ห่วงทอง
18. นางสาวศศิมา
ว่องไว
19. นางสาวอัญชลี
กองรักษ์
20. นายอภิลักษณ์
ไผ่ล้อม
21. นายกิตติพันธ์
หงษ์ทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์
2. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์
3. อาจารย์อนุชา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภลักษณ์
6. อาจารย์มุทิตา
7. อาจารย์นิชนัน
8. อาจารย์ ดร.พุทธพร
9. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
10. อาจารย์ น้ำรินทร์
11. อาจารย์รัตติกาล
12. นางสาวภัทรวลัญชญ์

นรินทร์
สุมาลัย
สมานมิตร
รักษาวงศ์
สุดขาว
ทองใบ
ชูเกิด
พุ่มโรจน์
ธัญญเจริญ
กาบแก้ว
ทาโบราณ
ประทุมชัย

สรุปองค์ความรู้จากการ PLC วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 5 เทอม 2 / 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ประเด็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและหน่วยงานภายนอก
------------------------------------------------------------------------------------------วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยได้นำเสนอการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้ส่งไฟล์เอกสาร“แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19” ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนการประชุมแล้ว เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม
2656 ขอเผยแพร่ และขอข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของวิทยาลัยมวย
ไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยต่อไป
คณาจารย์ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษามีการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

Zoom

Line

1

รศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์





2

ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง





3

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์





4

อ.รุ่งนภา สิงห์สถิตย์





5

อ.ภณิชชา จงสุภางค์กุล





6

ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล





7

อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง

8

อ.ดร.รินรำไพ พุทธิพันธ์





9

อ.รัชดาพร ฐานมัน่





10

อ.นัฏกร สุขเสริม





11

อ.สานนท์ เลาหบุตร





12

อ.บารมี ชูชัย





13

อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล

Google
Microsoft
Classroom Teams

Google
Meet

การสอนออนไลน์
โดยใช้คลิปวิดโี อ











Onsite

ผสมผสาน






























































อื่น ๆ (ระบุ)





























14

อ.ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้

15

อ.ปรวัฒน์ แขกสินทร



16

อ.เฟื่องลดา ทบศรี



17

ผศ.กันตา นิ่มทัศนศิริ

18

อ.ระพีพร ชนะภักดิ์

19

อ.วิภาวี จันทศรี





Schoology

20

อ.อัชฌา สมนึก





Mentimeter

21

อ.อัญทิวา อุ่นไธสง














จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
อ.ดร.ภูมินทร์ สุมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำเสนอรูปแบบการ ประชุม PLC
ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยให้สาขาวิชาเป็นผู้เสนอ จำนวน10 สาขาวิชา จะมีการนำเสนอ PLC
ทุกเดือน โดย 1 สาขาวิชา นำเสนอ PLC ต่อ 1 เดือน ทั้งนี้จะมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
PLC ของคณะ เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ PLC แก่คณะ ตัวอย่างการนำเสนอของสาขาวิชา
ภายในคณะ ดังนี้
1. สาขาวิชาเคมี เรื่อง การสอนรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติการของสาขาวิชาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนแบบ online
2. สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการวัดและ
ประเมินผลกรณีการสอนภาคปฏิบัติ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร
ณาการกับบริการวิชาการทางสังคม
การดำเนินการของคณะ
1. สาขาวิชารวบรวมรายวิชาที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ AL ส่งมายังคณะฯ
2. คณะฯ ดำเนินการจัดส่งไปบัณฑิตวิทยาลัย
3. สาขาวิชาจัดส่งรายชื่อกรรมการประเมินการสอน
4. คณะฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
5. สาขาวิชารวบรวมผลการประเมินส่งฝ่ายวิชาการ
6. คณะฯ จัดประชุมคัดเลือกผู้สอน AL ดีเด่น
อ.ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เสนอแนะให้อาจารย์ที่จัดการเรียนการ
สอนที่ใช้สื่อที่ผลิตขึ้นมา นำไปขอค่าภาระได้ โดยเฉพาะ รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
Google Meet

อ.ดร.อนุชา สมานมิตร เสนอความคิดเห็นว่า มีการสอนนอกเวลาบ้างโดยแบ่งสอนเป็นกลุ่ม
ย่อย นัดนักศึกษาสอนนอกเวลา และนอกจากการสอนกลุ่มใหญ่รวม เพื่อให้เห็นความรู้ ความเข้าใจ
ของนักศึกษาได้อย่างชัดเจนขึ้น การสอนย่อย จะมีการพูดคุย ให้นักศึกษานำเสนองาน จะทำให้
สามารถประเมินกับนักศึกษาได้ว่าเข้าใจบทเรียนได้มากน้อยแค่ไหน

นางสาวศิรินทิพย์ ห่วงทอง บันทึก/พิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ตรวจทาน

ภาพบรรยากาศวง PLC ระดับคณะ ครั้งที่ 5 (2/2564)
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)
และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
ประเด็น PLC
“แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและหน่วยงานภายนอก”
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