
 
 
  
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                      ที่  ๔๒๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงส ำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ  
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน) และนักศึกษำฝึกงำน 

ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------- 

          ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหน่วยฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพครู  ส ำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนและฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  (สั ง เกตกำรสอน)                     
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี และวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งในภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๔ มีนักศึกษำรวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๓๔ คน แบ่งเป็นนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอนจ ำนวน ๑๓ คน และ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน) ๒๐ คน และนักศึกษำฝึกงำน จ ำนวน ๑ คน 

                       เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล นักศึกษำดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี    
แก่ทำงรำชกำร  โรงเรียนจึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ครูพี่เลี้ยง ดังนี้   

     
   ชั้นปีที่ ๕  

ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ชื่อครูพี่เลี้ยง 
๑ นางสาวพิมพ์ลภัส  สันเส็น ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยปลื้ม  ปรีชำ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๒ นางสาวเกวลิน  คงแก้ว ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
ครู ช ำนำญกำร 

๓ นางสาวกนกวรรณ  เทียนเล็ก เคมีและวิทยำศำสตร์
ทั่วไป 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง 
คร ู

๔ นางสาวสิริยากร  ดวงไสย เคมีและวิทยำศำสตร์
ทั่วไป 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก 
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 ู

 

     
     หมายเหตุ :  * มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฝึกปฏิบัติกำรสอนระหว่ำงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน  

๒๕๖๔ - วันปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ     
                    * มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ฝึกปฏิบัติกำรสอนระหว่ำงวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ –                           

วันปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ 
                    * มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ฝึกปฏิบัติกำรสอนระหว่ำงวันที่     ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ –                     

วันปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำ 
                    * วิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ฝึกงำนระหว่ำงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ – ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 



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 นางสาวธนภรณ์  ศรีภู ่ ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ 
คร ู

๔ นำงสำวภัคจิรำ  ประจวบสุข ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

นำงสำวสุรีย์  ทนคง 
ครู ช ำนำญกำร 

๕ นายเอกราช  อ่ิมอารมณ์ ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นายเกษม  เมาลิทอง 
ครู ช านาญการพิเศษ 

๖ นายชาคริต ไพบูลย์ ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นายเกษม  เมาลิทอง 
ครู ช านาญการพิเศษ 

๗ นางสาวโชติกา  มีสมบัติดี ภำษำไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี 
คร ู

๘ นางสาวอมรลักษณ์  คงขิม ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
คร ู

๙ นางสาวภิรมญา  ไวยบุรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวศิริวรรณ  โอริส 
คร ู

๑๐ นางสาวทรวงสุดา ทองแท่ง การสอน
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด 

๑๑ นายวิทวัส  รุ่งอุทัย วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

นายภูวดล  ส าลี 

๑๒ นายณัชพล  เตชะสุวรรณ์ พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี 

 
 



๔ 
 

   ชั้นปีที่ ๓  
ที ่ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ชื่อครูพี่เลี้ยง 
๑ นางสาวกิตติยา  สุขสมอรรถ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
๒ นางสาวจิราภรณ์  ถ้วยสุริยา 

 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

๓ นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ศรี 
 

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล 
คร ู

๔ นางสาวเนาวรัตน์  โพธิ์ศรี 
 

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง 
คร ู

 

 
   ชั้นปีที่ ๒ 

ที ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยง 
1 นางสาวศศินา   เขียวบุญศรี ชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

น.ส.ประดับภรณ์  กันหาจันทร ์
คร ู

๒ 
 

นายทัตเทพ  เดชด ารง ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นางจิตร์สมา   สมงาม 
ครู ช านาญการ 

 
   ชั้นปีที่ ๑ 

ที ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยง 
1 นางสาวอาดีละห์  อาด า ชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นายภูวดล  ส าลี 
คร ู

๒ นางสาวฮานีอะห์  นอรอเอ ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด 
คร ู

 

  นักศึกษาฝึกงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ที ่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา สาขาวิชา มหาวิทยาลัย ครูพี่เลี้ยง 
๑ นายฉัทชนัน  สร้อยสม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 

คร ู
  



๕ 
 
หน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 
๑. ตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข และส่งคืนให้แก่นักศึกษำล่วงหน้ำ ๑ สัปดำห์ก่อนสอนจริง 
๒. ให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนในกำรท ำสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรท ำโครงกำรพัฒนำผู้เรียน กำรศึกษำผู้เรียน 
    เป็นรำยกรณี  กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  กำรท ำแฟ้มสะสมผลงำนและงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม 
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 
 
หน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการสอน) 
๑. ควบคุมดูแลนักศึกษำที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ 
๒. ด ำเนินกำรและให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในกำรศึกษำ สังเกตและมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยครู 
๓. ให้ค ำปรึกษำและแนะแนวแนวทำงแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเมื่อนักศึกษำเกิดปัญหำ 
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่นักศึกษำสังเกต มีส่วนร่วมและลงนำมรับรองทุกสัปดำห์ 
๕. สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ  ผ่ำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๖. ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศก์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำในควำม
ดูแลมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสมกับวิชำชีพครู 

      
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อ

ทำงรำชกำร  
 

                        สั่ง    ณ   วันที่   ๒๗  ธันวำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                           (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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