คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๑๖๘/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ
และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน)
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
---------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น หน่วยฝึกประสบกำรณ์
วิ ช ำชี พ ครู ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ำรสอนและฝึ ก ประสบกำรณ์ วิ ช ำชี พ ครู (สั ง เกตกำรสอน)
จำกมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ใ นพระบรมรำชู ปถั ม ภ์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม วิทยำลัยนำฏศิลป์อ่ำงทอง และมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
ซึ่งในภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ มีนักศึกษำรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ คน แบ่งเป็นนักศึกษำฝึกปฏิบัติ
กำรสอนจำนวน ๑๔ คน และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน) ๑ คน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรกำกับ ดูแล นักศึกษำดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร โรงเรียนจึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ครูพี่เลี้ยง ดังนี้
ชั้นปีที่ ๕
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ นำงสำวภัคจิรำ ประจวบสุข

สาขาวิชา
ภำษำไทย

๒ นางสาวธนภรณ์ ศรีภู่

ภำษำไทย

๓ นางสาวสรวงสุดา ทองแท่ง

ภำษำต่ำงประเทศ

๔ นางสาวโชติกา มีสมบัติดี

ภำษำไทย

มหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ

ชื่อครูพี่เลี้ยง
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร

๒
๕ นายณัชพล เตชะสุวรรณ์

พลศึกษำ

๖ นายวิทวัส รุ่งอุทัย

วิทยาศาสตร์

๗ นางสาวสุชาดา คาจันทร์

ฟิสิกส์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

นำยธีระวัฒน์ เพชร์วำรี
ครู ชำนำญกำร
นำงจิตร์สมำ สมงำม
ครู ชำนำญกำร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์

ครู ชำนำญกำร
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์

๘ นางสาวธาราธร อะมะตะ

ชั้นปีที่ ๔
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ นางสาวนวรัตน์ โพธิ์ศรี

ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษา (ระนาดทุ้ม)

สาขาวิชา
ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

๒ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

๓ นางสาวกัญญารัตน์ บุษบงค์

ภาษาไทย

๔ นางสาวธนกาญจน์ กสิกรรม

ภาษาไทย

๕ นางสาวกิตติยา สุขสมอรรถ

ภาษาไทย

๖ นางสาวจิราภรณ์ ถ้วยสุริยา

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง

มหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ

ครู ชำนำญกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ

ชื่อครูพี่เลี้ยง
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู ชำนำญกำร
นำจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครู
นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู ชำนำญกำร
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสุกัลยา เสือจาศีลป์
ครู ชานาญการพิเศษ

๓
ชั้นปีที่ ๓
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ พระศราวุธ ฉายา ตปสีโล
นามสกุล จิตต์สวัสดิ์

ชั้นปีที่ ๒
ที่
ชื่อ – สกุล
๑ นายสุทธิภัทร พรมสูตร

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
ชื่อครูพี่เลี้ยง
มหาวิทยาลัย
นายปราณ์รณ กาญจนกร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครู

สาขาวิชา
ดนตรีสากล

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อครูพี่เลี้ยง
นางสาวภริตา โอชารส
ครู

หน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน
๑. ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และส่งคืนให้แก่นักศึกษำล่วงหน้ำ ๑ สัปดำห์ก่อนสอนจริง
๒. ให้คำแนะนำและสนับสนุนในกำรทำสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรทำโครงกำรพัฒนำผู้เรียน กำรศึกษำผู้เรียน
เป็นรำยกรณี กำรทำวิจัยในชั้นเรียน กำรทำแฟ้มสะสมผลงำนและงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม
๓. นิเทศด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรประพฤติปฏิบัติตน อย่ำงน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
๔. ให้คำแนะนำ ชี้แจงในข้อควำมที่ควรแก้ไข พร้อมเสนอแนะแนวทำงแก้ไข
๕. สังเกตกำรสอนในห้องเรียนและประเมินผลกำรปฏิบัติกำรสอน ๓ ครั้ง ต่อภำคเรียน โดยครั้งแรกประเมิน
ประมำณปลำยสัปดำห์ที่ ๔ ของภำคเรียน ครั้งที่ ๒ ประเมินประมำณปลำยสัปดำห์ที่ ๘ ของภำคเรียน
และประเมินครั้งที่ ๓ ประมำณ ๒ สัปดำห์สุดท้ำย เมื่อใกล้สิ้นสุดกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
๖. สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ ผ่ำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๗. ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศก์ของมหำวิทยำลัยและอำจำรย์นิเทศก์ของสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำในควำมดูแลมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสม
กับวิชำชีพครู

๔
หน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน)
๑. ควบคุมดูแลนักศึกษำที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ
๒. ดำเนินกำรและให้คำแนะนำแก่นักศึกษำในกำรศึกษำ สังเกตและมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยครู
๓. ให้คำปรึกษำและแนะแนวแนวทำงแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเมื่อนักศึกษำเกิดปัญหำ
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่นักศึกษำสังเกต มีส่วนร่วมและลงนำมรับรองทุกสัปดำห์
๕. สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ ผ่ำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
๖. ประสำนงำนกับ อำจำรย์ นิ เทศก์ ของมหำวิ ทยำลั ย รวมทั้งผู้ บริห ำรสถำนศึกษำ ในกรณีที่นักศึก ษำใน
ควำมดูแลมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสมกับวิชำชีพครู

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ เพื่อบังเกิดผลดีต่อ
ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”

