
 
 
  
 

ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                      ท่ี  ๒๑๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังครูพี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ส าหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
---------------------------------------------------------- 

          ด้วยโรงเรียนปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (๕ ปี)  ซึ่งในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถาบัน                 
ทางการศึกษาต่างๆ ได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์มาเพื่อฝึกปฏิบัติการสอนจ านวนท้ังส้ิน ๑๙ คน  

                       เพื่อให้การด าเนินการก ากับ ดูแล นักศึกษาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี    
แก่ทางราชการ  โรงเรียนจึงแต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีครูพี่เล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ ดังนี้       
                         

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา ช่ือครูพี่เล้ียง ช่ืออาจารย์นิเทศก์ 
๑ นายอนุภัทร  เอี่ยมสุวรรณ คณิตศาสตร์ นายรณกร  ไข่นาค             

ครู 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ

ครู 
๒ นางสาวชุติมณฑ์  แท่นจันทร์ สังคมศึกษา นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 

ครู  
๓ นายวัชราสน์  ไชยสัจ พลศึกษา นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี             

ครู 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 

ครู  
๔ นายชนะพล  เฉลิมสถาน การสอน

ภาษาไทย 
นางจิระฉัตร  สะสมทรัพย์             

ครู 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู  
๕ นายหฤษฏ์  สุพลจิตร การสอน

ภาษาอังกฤษ 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี                    

ครู 
นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด   

ครู ช านาญการพิเศษ 
 

 
 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา ช่ือครูพี่เล้ียง ช่ืออาจารย์นิเทศก์ 
๑ นางสาวฏิญาฏา  ใจดี  ภาษาไทย นายปล้ืม  ปรีชา                    

   ครู ช านาญการพิเศษ  
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู 
๒ นางสาวมณีแก้ว  ศรีดีแก้ว  ภาษาไทย นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู 
๓ นายมัรซูกีย์  อับดุลวาริษ ภาษาอังกฤษ นายปราณ์รณ  กาญจนากร 

ครู 
นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด   

ครู ช านาญการพิเศษ 
๔ นายศุภกิจ  นามเสน   ภาษาอังกฤษ นางปาริชาติ  ยมวรรณ 

 ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด   

ครู ช านาญการพิเศษ 
 

 
 



ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา ช่ือครูพี่เล้ียง ช่ืออาจารย์นิเทศก์ 
๕ 
 

นางสาวนวพรรณ  ภาเจริญ    ภาษาจีน นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด   
ครู ช านาญการพิเศษ 

นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด   
ครู ช านาญการพิเศษ 

๖ นางสาวชนิสรา  สีรือแสง ภาษาจีน นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ 
ครู 

นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด   
ครู ช านาญการพิเศษ 

๗ นางสาวขวัญชนก  พานตะสี ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์

ท่ัวไป 

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก 
ครู 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   
ครู ช านาญการ 

๘ นางสาวชมนภัส  ประจิตร ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์

ท่ัวไป 

นางสาวอาภรณ์  สายจันดี 
ครู ช านาญการ 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   
ครู ช านาญการ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา ช่ือครูพี่เล้ียง ช่ืออาจารย์นิเทศก์ 
๑ นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล คอมพิวเตอร์ นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์             

ครู ช านาญการ 

 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์       
ครู ช านาญการ 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา ช่ือครูพี่เล้ียง ช่ืออาจารย์นิเทศก์ 
๑ นายกานนท์  แก้วข า     ดนตรี 

คีตศิลป์ไทย
ศึกษา   

นายศุภมงคล  อินทร์สนอง              
ครู ช านาญการพิเศษ 

นายสาธิต  แสงปิยะ               
ครู ช านาญการ 

๒ นายปรัชญ์ชกรณ์                  
วรานะเศรษฐกุล  

ดนตรี 
คีตศิลป์ไทย

ศึกษา   

นางสาวสมาพร  สมสืบ             
ครู ช านาญการ 

นายสาธิต  แสงปิยะ               
ครู ช านาญการ 

๓ นายกฤษณะพงศ์  น้อมผล                   ดนตรี 
คีตศิลป์สากล

ศึกษา   

นายเกษม  เมาลิทอง             
ครู ช านาญการพิเศษ 

นายสาธิต  แสงปิยะ               
ครู ช านาญการ 

 
    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ท่ี ช่ือ – สกุล สาขาวิชา ช่ือครูพี่เล้ียง ช่ืออาจารย์นิเทศก์ 
๑ นางสาวณัฐภรณ์  วินัยกิจ      การออกแบบ นางณัฐพร  ฮีมวาต์              

ครู ช านาญการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   

ครู ช านาญการ 
๒ นางสาวสรัญญา  แป้นแก้ว   การออกแบบ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์             

ครู  
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   

ครู ช านาญการ 
 

-๒- 



    หน้าที่ครูพี่เลี้ยง 
๑. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และส่งคืนให้แก่นักศึกษาล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนสอนจริง 
๒. ให้ค าแนะน าและสนับสนุนในการท าส่ือการจัดการเรียนรู้ การท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การศึกษาผู้เรียน 
    เป็นรายกรณี  การท าวิจัยในช้ันเรียน  การท าแฟ้มสะสมผลงานและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
๓. นิเทศด้านการจัดการเรียนการสอน การประพฤติปฏิบัติตน อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
๔. ให้ค าแนะน า ช้ีแจงในข้อความท่ีควรแก้ไข พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
๕. สังเกตการสอนในห้องเรียนและประเมินผลการปฏิบัติการสอน ๓ ครั้ง ต่อภาคเรียน โดยครั้งแรกประเมิน 
    ประมาณปลายสัปดาห์ท่ี ๔ ของภาคเรียน  ครั้งท่ี ๒ ประเมินประมาณปลายสัปดาห์ท่ี ๘  ของภาคเรียน                  
    และประเมินครั้งท่ี ๓ ประมาณ ๒ สัปดาห์สุดท้าย เมื่อใกล้ส้ินสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๖. สรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ  ผ่านกลุ่มบริหารวิชาการ 
๗. ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์นิเทศก์ของสถานศึกษา รวมท้ังผู้บริหาร 
    สถานศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษาในความดูแลมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม             
    กับวิชาชีพครู 
 

        หน้าที่อาจารย์นิเทศก์ 
    ๑. เป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ               
        การสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา 
    ๒. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการวางตัวและความประพฤติของนักศึกษา   
        และอาจให้ความช่วยเหลือด้านการสอน ในกรณีท่ีเป็นความต้องการของนักศึกษา 
    ๓. ประสานงานกับอาจารย์นิเทศก์ของทางมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการนิเทศ และการประเมินผล 
    ๔. เสนอข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อมหาวิทยาลัย   
     ๕.  สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครูพี่เล้ียง         
         และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ๖. นิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา 
 

       

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการ  

 

                        ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๘   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                                                           (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 

-๓- 


