
 
 
  
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                      ที่  ๒๔๕/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงส ำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ                                     
และฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน)  

ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------- 

          ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหน่วยฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครู  ส ำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  (สัง เกตกำรสอน)                     
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ซึ่งในภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ มีนักศึกษำรวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๒๗ คน แบ่งเป็นนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนจ ำนวน ๑๓ คน และ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน) ๑๔ คน  

                       เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล นักศึกษำดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี    
แก่ทำงรำชกำร  โรงเรียนจึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ครูพี่เลี้ยง ดังนี้   

     
   ชั้นปีที่ ๕  

ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ชื่อครูพี่เลี้ยง 
๑ นำงสำวอำทิตยำ  เคำรพ ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยปลื้ม  ปรีชำ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๒ นำงสำวกฤติยำกร  รื่นนิมิตร ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
ครู ช ำนำญกำร 

๓ นำยบุญฤทธิ์  จันทวำท ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก 
คร ู

๔  นำยพันธบัตร  วิจิตร ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง 
คร ู



๒ 
 

๕ นำงสำวจันจิรำ  อยู่ศรี ภำษำจีน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ 
คร ู

๖ นำงสำวศศิภำ  ฉัตรเที่ยง ภำษำจีน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง 
คร ู

๗ นำงสำวเกศกนก  กลมกล่อม นำฏศิลป์ไทยศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี 

นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ 
ครู ช ำนำญกำร 

๘ นำยสรวิศ  พรรณภักดิ์ ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี 

นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๙ นำยภำคภูมิ  พำนแก้ว ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ 
ครู ช ำนำญกำร 

๑๐ นำงสำวอำรียำ  ศำลิกร คณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยำ 

นำงสำวจุฑำทิพย์ ดีละม้ำย 
คร ู

๑๑ นำยชัยวัฒน์  ภำคีธง พลศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยำ 

นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร 
 คร ู

๑๒ นำงสำวไอริณ  ริดมัด  กำรสอนภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยำ 

นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 
ครู ช ำนำญกำร 

๑๓ นำยอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง กำรสอน
ภำษำอังกฤษ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยำ 

นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร 
คร ู

 

 
หมำยเหตุ :  * มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฝึกปฏิบัติกำรสอนระหว่ำงวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๔ - สิ้นสุดภำค
เรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
      * มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบุรี ฝึกปฏิบัติกำรสอนระหว่ำงวันที่ ๑ พ.ค.๖๔ – ๓๐ เม.ย.๖๕ 
      * มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ ฝึกปฏิบัติกำรสอนระหว่ำงวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๔ – ๘ ต.ค.๖๔ 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ชั้นปีที่ ๔ 
ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ชื่อครูพี่เลี้ยง 
๑ นำงสำวกรกวรรณ  มณฑำ ภำษำจีน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ 
คร ู

๒ นำงสำวฐิติพร  ค ำมูล ภำษำจีน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง 
คร ู

๓ นำงสำวธนภรณ์  ศรีภู ่ ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ 
คร ู

๔ นำงสำวภัคจิรำ  ประจวบสุข ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวสุรีย์  ทนคง 
ครู ช ำนำญกำร 

๕ นำงสำวกรกวรรณ ภำคสินธุ์ ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ 
คร ู

๖ นำงสำวปนัดดำ  ดอนทองเลย ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวสุรีย์  ทนคง 
ครู ช ำนำญกำร 

๗ นำยพีระนันท์  บ่ออรุณรัตน์ เทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี 

นำงสำวชญำภำ ลีวรรณ 
ครู ช ำนำญกำร 

๘ นำงสำวมิลินศิตำ แสงประเสิรฐ วิทยำศำสตร์ 
กำรกีฬำและสุขภำพ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 

นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น 
คร ู

หมำยเหตุ :  * มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ สัปดำห์
      
      * มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลธัญบุรี ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ ๑๓ สัปดำห์ 
      * มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ระหว่ำงวันที่ ๑ ก.ค.๖๔ – ๓๑ ต.ค.๖๔ 
 
 
 
 



๔ 
 

ชั้นปีที่ ๓  
ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ชื่อครูพี่เลี้ยง 
๑ นำงสำวปวีณำ  สุขะพันธุ์ ภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร 
คร ู

๒ นำงสำวศิริเทพ  สืบเทพ ภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยฉัตรดำว  ฉันทะ 
คร ู

๓ นำงสำวสมัชยำ  จงใจงำม ภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ 
คร ู

๔ นำงสำวสิริลักษณ์  สีหำมำตย์ ภำษำอังกฤษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง 
คร ู

๕ นำงสำวกัญญำรัตน์ บุษบงค์ ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 
ครู  

 
๖ นำงสำวธนกำญจน์  กสิกรรม ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
คร ู

 

หมำยเหตุ :  * มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ไม่น้อยกว่ำ ๘ สัปดำห์  
 
หน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
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 



๕ 
 
๗. ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศก์ของมหำวิทยำลัยและอำจำรย์นิเทศก์ของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้บริหำร 
    สถำนศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำในควำมดูแลมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสม             
    กับวิชำชีพครู 
 
หน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) 
๑. ควบคุมดูแลนักศึกษำที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ 
๒. ด ำเนินกำรและให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในกำรศึกษำ สังเกตและมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยครู 
๓. ให้ค ำปรึกษำและแนะแนวแนวทำงแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเมื่อนักศึกษำเกิดปัญหำ 
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่นักศึกษำสังเกต มีส่วนร่วมและลงนำมรับรองทุกสัปดำห์ 
๕. สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ  ผ่ำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๖. ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศก์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำ 
    ในควำมดูแลมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสมกับวิชำชีพครู 
 

      
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อ

ทำงรำชกำร  
 

                        สั่ง    ณ   วันที่   ๑๔   กรกฎำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
                                                           (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 


