
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรม  PLC  
 1.  อาจารย์ ดร.อนงค์ สระบัว รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 2.  ผศ.เสาวรส ชูศรี อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 3.  ผศ.วิจิตรา เงินบาท อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 4.  ผศ.อุทัยวรรณ ดอกพรม อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 5.  ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 6.  อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 7.  อาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์   จันทร์เพชร อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
 8.  อาจารย์ประภาช วิวรรธมงคล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ 
 9.  อาจารย์ ดร.นิตยา เรืองมาก อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 
 10.  อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 
 11.  อาจารย์พงศ์พันธ์ พันพงษ ์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 
 12.  อาจารย์วาสิฏฐี สายสุดใจ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 
 13. อาจารย์สุวรรนีย์ ธุระแพง อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศึกษา 
 14. อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 15. อาจารย์กิตติภา หิมพานต์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 16. อาจารย์ชญานี ชุนฟ้ง อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 17. อาจารย์วันทกานต์ ปิติชนกนันท์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 18. ผศ. ดร.วนิดา สาระติ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 19. ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 20. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 21. อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 22. อาจารย์ ดร.ประทวน คล้ายศรี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 23. อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 24. อาจารย์สุนทรี วรรณเกษม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 25. อาจารย์ลดาวัลย์ แสนสุด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 26. อาจารย์มุกดารัศมิ์ ค าปา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 27. อาจารย์สมถวิล คัมมกสิกิจ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 28. อาจารย์เมธาวี นิยมสุข อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
 29. อาจารย์ต้นสาย แก้วสว่าง อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 
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 30. นางสาวกชพร สุขแสวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 31. นางสาวอนงค์ มูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา 
 32. นางคณิตา กังใช่ง้วน นักวิชาการศึกษา 
 

วัน  เวลา  และสถานที่ 
 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา  13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า  (417)  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

 เริ่มกิจกรรม  PLC เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษา  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์  กรรณวัฒน์  และอาจารย์ต้นสาย  แก้วสว่าง 
 รองคณบดีกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  และแนะน าวิทยากร ทีมงาน PLC ระบบดูแลช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ กรรณวัฒน์  และอาจารย์ต้นสาย  แก้วสว่าง   
 โดยวิทยากร เริ่มจากการสอบถามแต่ละคนเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือคณะครุศาสตร์ว่า แต่ละคนคิด
อย่างไรและมีความคาดหวังในสิ่งใด  ดังนี้  
 1. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้   
 2. มีคู่มือเป็นรูปเป็นร่างน าไปใช้  
 3. ให้รู้แนวทางการให้ค าปรึกษา  
 4. ท าให้รู้ถึงตัวนักศึกษา และนักศึกษาไม่มาสอบเป็นเพราะอะไร  
 5. อยากได้แนวทางเพ่ือน าไปเป็นแต้มส าหรับตรวจประกันคุณภาพการศึกษา   
 6. อยากทราบขั้นตอนปฏิบัติ   
 7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษา   
 8. แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 
 9. อยากรู้ว่าระบบดูแลนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง   
 10. อยากได้องค์ความรู้การน าไปใช้ และลูกศิษย์เข้ามาให้ค าปรึกษา 
 11. เชื่อมั่นว่านักศึกษาจะเข้ามาให้ค าปรึกษา 
 12. ตั้งข้อสังเกต และมีความสงสัยว่า นักศึกษาต้องมีการโฮมรูมหรือไม่  รู้สึกว่าไม่เคยเจอนักศึกษา เพราะ
จะล้วงความลับนักศึกษาได้เยอะ  จะเป็นภูมิหลังและทราบ เมื่อเทียบกับระดับมัธยมแล้ว  มหาวิทยาลัยจะได้รับ
การปรึกษาหรือไม่   
 อาจารย์พงศ์พันธ์  พันธ์พงษ์ น าทีมให้ทุกคนออกก าลังกาย 2-3 ท่า อยู่กับเก้าอ้ี  มีวิธีง่ายๆ เหยียดขาซ้าย
แล้วกระดกเท้ายื่นแขนออกไป 10 วินาที แล้วเปลี่ยนข้างกระดกส้นเท้าแตะพื้น ยื่นมือไปที่ส้นเท้า 10 วินาที ถ้าใคร
ยืดแล้วปวดมากหมายถึงเส้นยึด  
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 อาจารย์ประภาช  วิวรรธมงคล น าร้องเพลงช้าง  ให้ ผศ.ดร.วนิดา สาระติ ท าท่า คือ ถ้าค าว่า ช้าง ให้ตบ
มือ  แต่ถ้าเป็นจังหวะอ่ืนให้ยืนเฉยๆ  แล้วท าท่าตาม  ฝึกล าตัว  ยืดอก มือไขว้หลัง  มือประสานยืดออกไปข้างหน้า  
ยกมือซ้ายแตะหลัง  คอ  มือขวาแตะข้อศอกซ้ายให้รู้สึกตึง  แล้วเปลี่ยนข้างเอียงคอหรือตัว  และให้คนอืน่ท าตาม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผศ.วิจิตรา  เงินบาท  น าร้องเพลงมือของฉันนั้นแสนวิเศษ มีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่าง  ยกมือขึ้น 
หมุนมือแปลงร่างกายเป็นวัว  แพะ กวาง ยุง  นกเอ้ียง แมว แมลงสาบ  มด  วัวน้อย  หมี  เสือ  หมู   
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 ชูสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็น  แมว  กระต่าย   
 ชูสามนิ้วเป็นปลา  ลิง  กวาง แมว 
 ชูสี่นิ้วเป็นช้าง  หมา  นก  ผีเสื้อ  เสือ 
 ชูห้านิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นสัตว์  นก  ปลา  เป็ด  เหยี่ยว  ผีเสื้อ  น้อมนมัสการ ปู ลม เสื้อ 
 และนิ้วต่อๆ ไป เราสามารถเล่นนิ้วทั้ง 10 นิ้วได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. วิทยากรสอบถามความรู้สึกแต่ละคนว่า 1. วันนี้รู้สึกอย่างไร  2. สิ่งดีๆ ที่เราท าผ่านมา 1 ภาคเรียน เรา
จะไม่พูดแต่มองตา  เวลานั่งคุยใช้เก้าอ้ี 2 ตัวเฉียงๆ ไม่ประจันหน้ากัน  คนพูดก็พูด ส่วนคนฟังห้ามพูดห้ามถาม ให้
เวลาคนละ 1 นาที  ใครพูดก่อนก็ได้  ถ้าเสร็จแล้วเปลี่ยนคนพูดได้เลย  โดยเริ่มจาก 
  อ.ดร.ประทวน  คล้ายศรี  พูดถึงสิ่งดีๆ คือ ภูมิใจ  นักศึกษาชื่นชม  เข้าค่ายลูกเสือไปเข้าร่วมกับคนอ่ืน
ไม่ได้  จนสามารถเข้าร่วมกับเพ่ือนได้  ส่วนตัวนักศึกษาจะดีใจ  นักศึกษาภาษาอังกฤษมองว่าไม่ช่วยกัน  อาจารย์
ต้องให้โอกาส  จนท าให้นักศึกษาเข้ากลุ่มได้  และอยากฟังความรู้สึกอาจารย์อาวุโสบ้าง  
  ผศ.รักตวรรณ  ศิริถาพร คู่กับ อ.สมถวิล  คัมมกสิกิจ พูดถึงความมุ่งมั่น  ตั้งใจ ให้เวลากับนักศึกษา  
  อ.ดร.นพดล  ทุมเชื้อ  คู่กับ อ.ดร.อนงค์  สระบัว  พูดถึง งานบริหาร ซึ่งในการท างานที่ได้รับมอบหมาย
จะถูกใจใครบ้าง ได้รับและเคลียร์ทุกอย่างได้  การสอนและท างานมีขาดตกบกพร่องในการเรียน  ที่ผ่านมาส าเร็จ
และท่ีผ่านมาไม่ส าเร็จจะได้แก้ไข 
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  ผศ.วิจิตรา  เงินบาท คู่กับ อ.ประภาช  วิวรรธมงคล  พูดถึง ด้วยความเป็นอาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา  
ปรับเปลี่ยนออนไลน์  เตรียมการสอน  สามารถวางแผน  กระบวนการ  จึงภูมิใจ  มีโอกาสได้พูดคุย คือ ชื่นชม  ได้
เรียนรู้อะไรเยอะขึ้น 
  ผศ.อุทัยวรรณ ดอกพรม จับประเด็น คือ รายละเอียดของฝั่งตรงข้าม  ความเข้าใจ 
 2. วิทยากรให้เปลี่ยนคู่ลุกขึ้น  ขอคนที่ยังไม่ได้คุย  เป็น 3 – 4 คนได้  กฎกติกา คือ  ให้มอง  ยิ้มให้กัน  ไม่
จิกส้นเท้า จะหมายถึง เครียด  ชิดกัน  เน้นที่เราอยู่กับนักศึกษา  เราอยากเล่าสิ่งดี คนเล่ามีหน้าที่พูด  คนฟังมี
หน้าที่ออกเสียง “อือ” เล่าทีละคน  คนพร้อมพูดก่อน  เมื่อพูดจบแล้ว  ให้ถามว่า มีอะไรซักถาม  คนสุดท้ายจะ
เป็นคนถาม  มองหน้าเพื่อนด้วย   
 
 
 
 
 
 
 
 
  อ.สุวรรนีย์  ธุระแพง กล่าวถึงเรื่อง  นักศึกษาสร้างความรู้สึกออกมาจากใจของเขาได้เอง ได้เรียนรู้ว่า
ผิดพลาดแล้วกลับตัว  อาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยแนะน า และน าไปใช้ปรึกษา  เป็นความผูกพันตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ไม่รู้
จะพ่ึงพาอาศัยใคร  ก็เกิดความผูกพัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
  อ.ลดาวัลย์  แสนสุด กล่าวถึง สร้างความเป็นมิตร  ไว้วางใจ  บุคลิกภาพ  ความเอาใจใส่  เรามีหน้าที่รับ
ฟัง  สายตาแปดทิศ  มองบนเพดาน มองที่พ้ืน  มองไปทางซ้าย มองไปทางขวา  ห้ามมองต่ ากว่าไหล่  เพราะจะท า
ให้คนที่เราพูดด้วยขาดความม่ันใจ   
  อ.วาสิฏฐี  สายสุดใจ  กล่าวถึง  ระบบการดูแลจะต้องเป็นกระบอกเสียง มีการผ่อนผัน 
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  อ.มุกดารัศมิ์  ค าปา กล่าวถึง  โดนใจ การตั้งสติ  สมาธิ  ใกล้ชิดคนไทย ท าให้เด็กคิดถึงศาสนา คือ เริ่ม
จากตัวเองก่อน 
  อ.ธนกฤต  สาขะจันทร์ กล่าวถึง ให้ค าแนะน านักศึกษา ในกระบวนการที่ปรึกษา จะเป็นคนไขปัญหา
การช าระให้นักศึกษา  ปลดล็อกให้นักศึกษา  และท าให้คลี่คลาย 
  อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด  กล่าวถึง  ชอบให้ค าปรึกษาความรัก ให้ค าปรึกษา  ท าให้นักศึกษาไม่เดินผิดทาง  
ประคับประคอง มองในมุมจิตวิทยาคือ รักตัวเองก่อน 
  อ.สมถวิล  คัมมกสิกิจ  กล่าวถึง 40 กว่าปีที่ผ่านมา มีเรื่องราวแยะแยะมากมาย ขณะที่ร าวงมีศิษย์เก่า
ก้มลงกราบลงบนเวที บ่งบอกถึง จิตใจ ความใจดี เข้าถึงตัวนักศึกษา  มองครูเป็นมิตร เป็นกันเองกับนักศึกษา  
นักศึกษาเข้าถึงที่ปรึกษา ความลับ อีกสิ่งคือ ความมุ่งมั่นของครู เรื่องของคุณธรรมของครู  เรื่องของความประสบ
ความส าเร็จ เราจะบอกนักศึกษาอย่างไร เรื่องของความกรุณา เมตตา (คุณธรรม)  ก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่สุด จาก
การที่เป็นครูภาษาไทย การให้ความส าคัญกับนักศึกษาทุกๆ ด้าน เช่น เวลาที่นักศึกษาใส่เสื้อคลุมจะไม่เห็นว่า
นักศึกษาท้อง  แตพ่อรู้ว่าท้องจึงได้สอบถามเกิดอะไรขึ้น  นักศึกษาบอก ดูหนัง x กับเพ่ือนข้างบ้าน เป็นต้น 
 3. วิทยากรให้บอกคุณลักษณะที่จะให้ค าปรึกษา  โดยเริ่มจากกลุ่มของ 
  อ.พงศ์พันธ์ พันธ์พงษ์ กล่าวถึง ความภูมิใจ คือ 1) จิตส านึก อย่าให้เกิดจิตส านึกครูกับนักศึกษา เด็กเกิด
จิตส านึกไม่ว่าจะเป็นการยกของ  2) การตอบกลับ คือ อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ไม่กล้าพูดคุย
กับครูพี่เลี้ยง  นักศึกษาโทรกลับมาหา จึงให้นักศึกษาพูดความรู้สึก  3) การที่นักศึกษาสอบบรรจุได้  ใครที่สอนเกิน
เวลา ใครที่ไม่พร้อมไม่ต้องเรียน  ครูจะสอนนอกแผนการเรียน จะศึกษาได้ที่ไหน  ด้านการเรียน  สุขภาพ และการ
ให้ค าปรึกษาด้านอ่ืนๆ 
   มีอะไรอยากบอกกลุ่มนี้   

 ผศ.เสาวรส  ชูศรี  ชอบตรงที่ นักศึกษาเกิดจิตส านึก  เป็นสิ่งส าคัญ  เราคนเดียวมองว่าต่อต้านไม่ได้ 
   อ.สุนทรี  วรรณเกษม  สอนวิธีใช้ชีวิต  วิธีคิด  การแนะแนวให้ค าปรึกษา 
  กลุ่มสุดท้าย  ผศ.เสาวรส  ชูศรี  กล่าวถึง  1) มีนักศึกษายืมคืนอุปกรณ์ให้  2) เกิดอุบัติเหตุ นักศึกษามา
นวดให้  3) เห็นอาจารย์หิ้วของหนักมาช่วย  4) เวลามีงานสัมมนา เน้นเรื่องนักศึกษามาเป็นกลุ่ม มากราบที่เท้า 
ความอ่ิมใจ คนหนึ่งเป็นนักศึกษาตกค้าง มาเรียนบ้างขาดบ้าง พ่อเป็นมะเร็งตับ แม่เลี้ยงลูก นักศึกษาไปตัดอ้อย 
ต้องส่งค่างวดรถ ครูไม่ใช่คนรวยแต่ให้ได้ 2,000 ไปจ่ายค่างวดรถ อีก 2,000 เป็นค่าใช้จ่าย  อีกคนหนึ่ง น.ส.ชลดา  
ปวดท้องประจ าเดือน  เคยไปหาหมอ  ไปตรวจภายใน ขอให้ไปกับครูหาหมอธีรพงษ์ ฉีดยาคุมให้  เขารู้กตัญญู เรา
รู้สึกอ่ิมใจ  ที่เราได้ช่วยเขา  เพราะหากวันหนึ่งเป็นลูกเราคงได้รับโอกาสนั้นบ้าง 
  อ.ดร.นพดล  ทุมเชื้อ เมื่อเจอนักศึกษามีปัญหา เราต้องเข้าใจ แล้วหาทางแก้ไข  
  ผศ.วิจิตรา  เงินบาท  กล่าวถึง  เข้าใจ รับฟัง เป็นส่วนหนึ่งที่เขาไว้วางใจ  เข้าถึงนักศึกษาจึงจะเล่าให้ฟัง   
  อ.ดร.ถาวร  เส้งเอียด  เข้าใจ เข้าถึง แก้ปัญหา พัฒนา 



7 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : มีนาคม พ.ศ. 2564   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  อ.ดร.อนงค์  สระบัว  เสริมสิ่งหนึ่งที่ลืมไปคือ ความเมตตา กรุณาต่อนักศึกษา  เราท าระบบดูแล
นักศึกษาอยู่แล้ว  แต่ต้องการให้เป็นระบบที่เข้าถึงได้  และรักษาความลับของนักศึกษา  เป้าหมายของกลุ่ม
จิตวิทยา คือ ไม่ให้ลูกศิษย์ฆ่าตัวตาย 
 4. วิทยากร น าโดย อ.ต้นสาย  แก้วสว่าง  จะกล่าวถึง คู่มือระบบดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา ตามหนังสือที่
ออกโดยกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยผ่านทางโทรศัพท์  ยังไม่มีเบอร์ทางฮอตไลน์  ซึ่งจะท าแจกอาจารย์อีก
ครั้ง  ตามแผนผัง หน้าที่ 36 การดูแลต่อเนื่องของอาจารย์ประจ าวิชา (ประสานอาจารย์ที่ปรึกษา)  จะขอความ
ร่วมมือกับอาจารย์ดูแลอาจารย์ผู้สอน  สื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษา  ถ้าเห็นนักศึกษาตั้งใจมาเรียนแล้วมีปัญหา  จะ
มีกรอกระบบงานกรอกส่งให้ที่ปรึกษา  สามารถไปคุยกับนักศึกษาได้  จะใส่ให้ตอนเปิดภาคเรียน  แบบบันทึกจะ
อยู่หน้า 38 – 39 แบบรายงานพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา  ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย  โดยสรุปก็จะประมาณนี้   
เบื้องต้นเรื่องของคู่มือจะด าเนินการประมาณนี้ ซึ่งจะประสานคณะเพ่ือท าคู่มือฉบับเต็มและใส่ล็อกเกอร์  มีปฏิทิน
ว่าจะส่งให้คณะอย่างไร 
  มีผู้สอบถามว่า จะมีระบบอาจารย์หรือไม่ ซึ่งวิทยากรปรึกษาหารือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึงระบบโฮมรูม 
ของคณะเราท าอย่างไรให้ดีขึ้น และมีขั้นตอนอย่างไร   
  อ.ดร.นิตยา  เรืองมาก  ในฐานะผู้บริหารคณะ ได้กล่าวว่า  คู่มือมีแจกให้อาจารย์ที่ปรึกษา  และเก็บไว้
คณะ  เราก าหนดที่ปรึกษาเดือนละ 2 ครั้ง ก่อนช่วงเกิดสถานการณ์โรค Covid-19 มีอาจารย์หลายท่านท าส่งคณะ
อยู่ระยะหนึ่ง  นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นโรคซึมเศร้า ชอบอยู่คนเดียว  กรีดมืออยู่หอคนเดียว  
อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม เป็นผู้ปกครอง ให้พ่อแม่มารับกลับบ้านอยู่ได้วันเดียว พูดกับอาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม  
พาไปหาหมอ  พูดไม่มีหางเสียง  เรียนกับ ผศ.วรลักษณ์  กรรณวัฒน์ บอกว่าจะฆ่าตัวตาย เราก็ประคับประคอง ซึ่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง มีข้อมูลของนักศึกษาคนนี้อยู่  ซึ่งอาจารย์ผู้สอน PC ต้องทราบข้อมูลของ
นักศึกษา โดย ผศ.วรลักษณ์  กรรณวัฒน์ เสริมขึ้นว่า จะท าอย่างไรให้ดีขึ้น  เป็นระบบที่ชัดเจน  ตรวจสอบได้ ซึ่ง
คณะจะต้องมีปฏิทินที่ชัดเจนในหัวข้อ โฮมรูม คณะจะต้องก าหนดปฏิทินเดือนละครั้ง  
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ควรเป็นเรื่องอะไร  เช่น 1) การปรับตัว  2)  การคบเพ่ือน  3)  การใช้ชีวิต  4) การ
เรียน  5) บริบทสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน  6) การลงทะเบียน  เทคโนโลยี  7) การรู้จักครูบาอาจารย์  8) สถานที่  
เป็นต้น 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ควรเป็นเรื่องอะไร เช่น 1) กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 2) ระบบบัดดี้ 3) ความเป็นอยู่  
4) การเงิน  5) อบายมุข 6) การติดตามผลการเรียน  เป็นต้น 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ควรเป็นเรื่องอะไร  เพราะเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เช่น 1) การเป็นผู้น า 2) ความรับผิดชอบ  
3) การมีวินัย เป็นต้น 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ควรเป็นเรื่องอะไร  1) ตรวจสอบความพร้อมด้านการเงิน  การเรียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์  2)  การวางแผนการไม่ให้นักศึกษาท้องตอนออกไปฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน  เป็นต้น 
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 5. วิทยากร น าโดย ผศ.วรลักษณ์  กรรณวัฒน์  ได้เสนอแนะว่า เรื่องหลักของคณะครุศาสตร์ที่เป็นหัวใจ
หลัก คือ เรื่องการปลูกฝังจิตใจคุณลักษณะ  การแต่งกายของนักศึกษาสายวิชาชีพครู  ทักษะการแก้ปัญหา การคิด  
วิเคราะห์   
  ระดับสาขาวิชา  คณะจะส่งข้อมูลผ่านไปให้สาขายังที่ปรึกษา น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
นักศึกษาคณะครุศาสตร์แต่งกายลักษณะเสื้อเฟรชชี่ กีฬา นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา สีผมไม่ฉูดฉาด ไม่ไฮไล ชุดพิธี
การให้รวบผม ผู้ชายใส่คัชชูหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย  จากท่ีรองคณบดี อ.ดร.นิตยา เรืองมาก ชี้แจง  คณะกรรมการ
บริหารคณะต้องเข้าใจ  เพื่อให้ไปสู่วัตถุประสงค์   
  อ.สมถวิล คัมมกสิกิจ สอบถามว่า เรามีมาตรการอย่างไร เพ่ือให้เกิดภาระงาน และ อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด  
สอบถามเพ่ิมเติมว่า ช่วยสร้างให้อาจารย์ที่ไม่ใช่ที่ปรึกษาเกิดภาระงานในกรณีท่ีให้ค าปรึกษา   
  ผศ.วิจิตรา เงินบาท แจ้งว่า ทุกปัญหาได้คุยในไลน์กับนักศึกษาทุกครั้งในทางไลน์ห้อง  อยากให้เห็นหน้า 
  อ.ดร.นิตยา เรืองมาก แจ้งว่า จะประสานงานในช่องทางให้ค าปรึกษา 
  อ.ต้นสาย แก้วสว่าง  เสนอแนะเพ่ิมเติม  อยากให้เห็นหน้ามากกว่าทางไลน์ เนื่องจากเวลาจ ากัด ต้องมี
การจัดก่อนเปิดเทอม อย่างน้อยสัก 2 วัน 
  อ.ดร.ประทวน  คล้ายศรี  เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า กรณีนักศึกษาขาดยา 2 ปี จะท าอย่างไร ให้อาจารย์
ผู้สอนรายวิชา PC รู้และสามารถดูแลเขาต่อไปว่ามีความเสี่ยงและเฝ้าระวังอย่างไร โดยห้ามเปิดเผยข้อมูลของ
นักศึกษาดังกล่าว     
  วิทยากรกล่าวสรุป อยากให้เพ่ิมการฟังให้มาก สุดท้ายจะได้ใจ ถ้านักศึกษารับได้ด้วยใจ  เสริมเพ่ิมเติม
กระบวนการให้ค าปรึกษา แบบคัดกรองประวัติ แบบรายงานโฮมรูม อาจารย์ผู้สอนมีแบบรายงานพฤติกรรม
นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาของใครบ้าง  ถ้าในภาคเรียนนี้ไม่มีความเสี่ยงก็จะรายงานไม่เสี่ยง  แต่ถ้าเป็นเด็กเรียนแล้ว
ไม่มาเรียนก็จะท าแบบรายงานส่งผ่านให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ แล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เพ่ือน าส่ง
ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป 
 สิ่งท่ีอยากบอกหลัง PLC คือ 
 ผศ.วิจิตรา  เงินบาท  :  ได้ความรู้ แนวทางในการให้ค าปรึกษา ทบทวนตัวอง 
 อ.ธนกฤต  สาขะจันทร์   :  เตือนตัวเองในการคุยกับนักศึกษา  ระวังค าพูด เวลาท าอะไร ต้องมีเวลา  
      ส่วนใหญ่จะฟังเครสหนัก 
 อ.สุวรรนีย์  ธุระแพง   :  ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา 
 อ.ดร.ประทวน  คล้ายศรี :  หลังจากนี้จะได้น าไปปฏิบัติ 
 อ.สมถวิล  คัมมกสิกิจ :  ระบบช่วงระดับไหนผู้บริหารดูแลได ้
 อ.ดร.อนงค์  สระบัว :  ได้แนวคิดต้องใช้ธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้มข้นขึ้น 
 ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร :  เรียนรู้ ทราบล่วงหน้าว่าต้องท าอะไรต่อไป 
 อ.พงศ์พันธ์  พันธ์พงษ์ :  อยากได้เครสด้านการเรียน  หรือเครสตัวอย่าง 
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 ผศ.อุทัยวรรณ  ดอกพรม :  เครสตัวอย่างประมาณไหน  หรือภาษา ท่าทางอย่างไร รื้อฟ้ืน การนั่ง การฟัง 
 อ.มุกดารัศมิ์  ค าปา :  เราไม่มีประสบการณ์ ถ้ามีตัวอย่าง มีค าพูดเหมาะสม นักศึกษาแต่ละคน  
      บุคลิกแต่งต่างกัน 
 อ.ดร.นิตยา  เรืองมาก :  เราได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น องค์ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ที่ปรึกษา 
      คนเดียว  แต่อยู่ที่อาจารย์ผู้สอนทุกๆ คน  ต้องมีกิจกรรมเพิ่มอีก 2 ครั้ง เช่น  
      นักศึกษาหนีเที่ยวแล้วหันกลับมาเรียน 
 อ.ต้นสาย  แก้วสว่าง :  พูดอย่างไรเพื่อให้หายคลายความกังวล ไม่ท าร้ายจิตใจมากไป  การที่เราไม่รู้ 
      จะให้เรารู้ ไม่ซึมเศร้าเกินไป  ไม่เปราะบางเกินไป  การใช้ค าพูดท่ีท าร้ายจาก 
      เด็กท่ัวไป  
 ถ้าได้จากการอบรม 1 วันเต็ม หรือ 2 วันเต็ม มีวิธีท าให้เป็นรูปธรรมหรือสะท้อนความรู้สึก เน้นทักษะไม่
ยาก เราจะท าให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึก  และการให้ค าปรึกษามากขึ้น  ขอความอนุเคราะห์เพ่ือให้คณะได้
พัฒนา  
 อ.ดร.อนงค์ สระบัว รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวขอขอบคุณวิทยากร และอาจารย์ทุกท่าน ที่ร่วม
กิจกรรมจนวินาทีสุดท้าย จะมีการถอดบทเรียนกันในครั้งต่อไป  
 
ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 
     นางคณิตา  กังใช่ง้วน   ผู้บันทึกและพิมพ์สรุปรายงานการประชุม 
     อ.ดร.อนงค์ สระบัว   ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
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ภาพถ่ายกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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