
 
 
  
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                      ที่  ๔๕๘/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงและอำจำรย์นิเทศส ำหรับนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ                                      
ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

---------------------------------------------------------- 
          ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหน่วยฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๕ ปี)  ซึ่งในภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ สถำบัน                 
ทำงกำรศึกษำต่ำงๆ ได้ส่งนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์มำเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรสอนจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๙ คน  

                       เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล นักศึกษำดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี    
แก่ทำงรำชกำร  โรงเรียนจึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ครูพี่เลี้ยงและอำจำรย์นิเทศก์ ดังนี้   

     
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง ชื่ออำจำรย์นิเทศก์ 
๑ นำยอนุภัทร  เอ่ียมสุวรรณ คณิตศำสตร์ นำยรณกร  ไข่นำค             

คร ู
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ 

คร ู
๒ นำงสำวชุติมณฑ์  แท่น

จันทร์ 
สังคมศึกษำ นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ 

คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ 

คร ู 
๓ นำยวัชรำสน์  ไชยสัจ พลศึกษำ นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี             

คร ู
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 

ครู  
๔ นำยชนะพล  เฉลิมสถำน กำรสอน

ภำษำไทย 
นำงจิระฉัตร  สะสมทรัพย์             

คร ู
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 

ครู  
๕ นำยหฤษฏ์  สุพลจิตร กำรสอน

ภำษำอังกฤษ 
นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี                    

คร ู
นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด   

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง ชื่ออำจำรย์นิเทศก์ 
๑ นำงสำวอัมพรพรรณ   ยำหอม ภำษำไทย นำยปลื้ม  ปรีชำ                    

   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 

คร ู
๒ นำยกิตติพงษ์   ชมสมุทร ภำษำไทย นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 

คร ู
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 

คร ู
๓ นำยสุทธิพันธ์   สร้อยเกลียว ภำษำอังกฤษ นำงปำริชำติ  ยมวรรณ 

 คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด   

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๔ นำยพิฆเนศร์  สมัยกุล   ภำษำอังกฤษ นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร 

คร ู
นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด   

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๕ 
 

นำงสำวนวพรรณ  ภำเจริญ    ภำษำจีน นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด   
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด   
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๖ นำงสำวชนิสรำ  สีรือแสง ภำษำจีน นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ 
คร ู

นำงสำวพรเพ็ญ   พุ่มสะอำด   
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๗ นำงสำวพัชรำ    ธุมำ ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์

ทั่วไป 

นำงสำวอำภรณ์   สำยจันดี 
ครู ช ำนำญกำร 

นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์   
ครู ช ำนำญกำร 

๘ นำงสำวลดำวัลย์   แสงมำ ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์

ทั่วไป 

นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก 
คร ู

นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์   
ครู ช ำนำญกำร 

๙ นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง 
คร ู

นำงสำวพิมพ์สุภำ   ทรัพย์อยู่ 
คร ู

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   

ที่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง ชื่ออำจำรย์นิเทศก์ 
๑ นำงสำวอำภรณ์  ภำคอุบล คอมพิวเตอร์ นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์             

คร ูช ำนำญกำร 

 

นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์       
ครู ช ำนำญกำร 

 

 

 



๓ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง ชื่ออำจำรย์นิเทศก์ 
๑ นำยกำนนท์  แก้วข ำ     ดนตรี 

คีตศิลป์ไทยศึกษำ   
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง              

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

ครู ช ำนำญกำร 
๒ นำยปรัชญ์ชกรณ์  วรำนะเศรษฐกุล  ดนตรี 

คีตศิลป์ไทยศึกษำ   
นำงสำวสมำพร  สมสืบ             

ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

ครู ช ำนำญกำร 
๓ นำยกฤษณะพงศ์  น้อมผล                   ดนตรี 

คีตศิลป์สำกลศึกษำ   
นำยเกษม  เมำลิทอง             
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ 
ครู ช ำนำญกำร 

 
    
 
 
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง ชื่ออำจำรย์นิเทศก์ 
๑ นำงสำวณัฐภรณ์  วินัยกิจ      กำรออกแบบ นำงณัฐพร  ฮีมวำต์              

ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์   

ครู ช ำนำญกำร 
๒ นำงสำวสรัญญำ  แป้นแก้ว   กำรออกแบบ นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์             

ครู  
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์   

ครู ช ำนำญกำร 
 
                     

    หน้าที่ครูพี่เลี้ยง 
๑. ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และส่งคืนให้แก่นักศึกษำล่วงหน้ำ ๑ สัปดำห์ก่อนสอนจริง 
๒. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนในกำรท ำสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรท ำโครงกำรพัฒนำผู้เรียน กำรศึกษำผู้เรียน 
    เป็นรำยกรณี  กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  กำรท ำแฟ้มสะสมผลงำนและงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม 
๓. นิเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประพฤติปฏิบัติตน อย่ำงน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
๔. ให้ค ำแนะน ำ ชี้แจงในข้อควำมท่ีควรแก้ไข พร้อมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข 
๕. สังเกตกำรสอนในห้องเรียนและประเมินผลกำรปฏิบัติกำรสอน ๓ ครั้ง ต่อภำคเรียน โดยครั้งแรกประเมิน 
    ประมำณปลำยสัปดำห์ที่ ๔ ของภำคเรียน  ครั้งที่ ๒ ประเมินประมำณปลำยสัปดำห์ที่ ๘  ของภำคเรียน                  
    และประเมินครั้งท่ี ๓ ประมำณ ๒ สัปดำห์สุดท้ำย เมื่อใกล้สิ้นสุดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
๖. สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ  ผ่ำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๗. ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศก์ของมหำวิทยำลัยและอำจำรย์นิเทศก์ของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้บริหำร 
    สถำนศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำในควำมดูแลมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสม             
    กับวิชำชีพครู 
 



๔ 
 
หน้าที่อาจารย์นิเทศก์ 

    ๑. เป็นตัวแทนของสถำนศึกษำในกำรติดต่อประสำนงำนกับทำงมหำวิทยำลัย ในเรื่องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ               
        กำรสอนในสถำนศึกษำของนักศึกษำ 
    ๒. เป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรวำงตัวและควำมประพฤติของนักศึกษำ   
        และอำจให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรสอน ในกรณีที่เป็นควำมต้องกำรของนักศึกษำ 
    ๓. ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศก์ของทำงมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรนิเทศ และกำรประเมินผล 
    ๔. เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำต่อมหำวิทยำลัย   
     ๕.  สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสถำนศึกษำกับมหำวิทยำลัย สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับครูพ่ีเลี้ยง         
         และสัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำที่มำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 ๖. นิเทศ ติดตำมผลและประเมินผลกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำของนักศึกษำ 
 

       

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อ
ทำงรำชกำร  

 

                        สั่ง    ณ   วันที่   ๑๔   ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
                                                           (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 


