
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๗๑  ./๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต#งต้ังคณะกรรมการนิเทศ  ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 

ภาคเรียนท่ี  ๑  ป2การศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 

ด4วยภาคเรียนท่ี  ๑  ป2การศึกษา  ๒๕๖๐  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  มีนักศึกษาฝ-กประสบการณ�
วิชาชีพครู  จากมหาวิทยาลัยขอนแก#น  จํานวน  ๒ ราย  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี  
จํานวน ๑ ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จํานวน ๑ ราย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จํานวน  ๑  ราย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  จํานวน ๒ ราย  เพ่ือให4พัฒนาและ
สร4างเสริมนักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู  ให4เป>นไปตามหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีประสิทธิภาพ  เป>นไปด4วยความเรียบร4อย  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) 
แห#งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห#งพระราชบัญญัติ
ข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม  จึงขอแต#งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู  ภาคเรียนท่ี  ๑  ป2การศึกษา  ๒๕๖๐  ดังต#อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจปGHา    ผู4อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู4อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู4อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู4อํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน4าท่ีรองผู4อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน4ากลุ#มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน4ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน4ากลุ#มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร หัวหน4ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน4าท่ีรองผู4อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหน4ากลุ#มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู4ช#วยเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการและผู4ช#วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให4คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให4ดําเนินไปด4วยความเรียบร4อยบรรลุวัตถุประสงค� 
  



 ๒

๒. คณะกรรมการนิเทศ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน4ากลุ#มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา   หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4คณิตศาสตร� กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร� กรรมการ 
 ๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�   หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา กรรมการ 
 ๕) นายคมสัน  สอโส   หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4สุขศึกษาฯ  กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร  สุวรรณศรี  หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4ศิลปะ   กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพฯ กรรมการ 
 ๘) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4ภาษาต#างประเทศ กรรมการ 
 ๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด หัวหน4ากลุ#มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย 

กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
 ๑) ทําความข4าใจเก่ียวกับงานฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครูให4การปฐมนิเทศแก#นักศึกษา 

ฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
 ๒) ร#วมมือกับครูพ่ีเลี้ยงในการกําหนดงานบทเรียนขอบข#ายการปฏิบัติงานให4นักศึกษา 

ฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู  ในการเตรียมการสอนเตรียมการปฏิบัติงาน 
 ๓) ตรวจและให4คําแนะนํา ปรับปรุงแก4ไขแผนการจัดการเรียนรู4 / แผนการปฏิบัติงาน 
 ๔) นิเทศติดตามผลและประเมินผลการฝ-กปฏิบัติการสอน 
 ๕) ประเมินผลงานนักศึกษาฝ-กประสบการณ�ร#วมกับครูพ่ีเลี้ยง 

๓. ครูพ่ีเล้ียงนักศึกษาฝ/กประสบการณ&วิชาชีพครู 
 (ครูพ่ีเล้ียงวิชาเฉพาะและครูพ่ีเล้ียงประจําช้ัน)  ประกอบด�วย 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร& 

 ๑) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู  คศ.๓ ครูพ่ีเลี้ยง 
  นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  นักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒) นางวิลาสินี  พรรคพิง  ครู  คศ.๒ ครูพ่ีเลี้ยง 
  นายธนพงศ�  ชาชิโย  นักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
   มหาวิทยาลัยขอนแก#น 
 ๓) นางสาวกุณฑิกา  ภูศรีฤทธิ์ ครู  คศ.๓ ครูพ่ีเลี้ยง 
  นายธนวัฒน�  เรียวเรืองแสงกุล  นักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
   มหาวิทยาลัยขอนแก#น 

  



 ๓

 กลุ6มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปMนิศากร  ครู  คศ.๓ ครูพ่ีเลี้ยง 
  นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  นักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 กลุ6มสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก   ครู  คศ.๓ ครูพ่ีเลี้ยง 
  นายชลชัย  สวุรพันธ�   นักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
   สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี 

  กลุ6มสาระการเรียนรู�ภาษาต6างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 ๑) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู  คศ.๒ ครูพ่ีเลี้ยง 
  นางสาวธิดารัตน�  สาเหตุ  นักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 ๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู  คศ.๒ ครูพ่ีเลี้ยง 
  นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

มีหน�าท่ี  
 ๑) ทําความข4าใจเก่ียวกับงานฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู 
 ๒) แนะนํานักศึกษาฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครูต#อนักเรียนในชั้นเรียนท่ีทําการสอน 
 ๓) ให4ความรู4 คําแนะนํา เก่ียวกับสภาพการเรียนของนักเรียน แนวทางการปฏิบัติการสอน 

การปกครองชั้นเรียน ตลอดจนงานทํางานธุรการในชั้นเรียน 
 ๔) เปPดโอกาสให4นักศึกษาได4สังเกตการณ�สอนของครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝ-กประสบการณ�

วิชาชีพครู ก#อนท่ีจะมอบหมายให4ปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน ตลอดจนให4คําแนะนํา สาธิตการสอน 
และทํากิจกรรมต#างๆในชั้นเรียน เพ่ือเป>นแบบอย#างท่ีดีแก#นักศึกษา 

 ๕) ให4คําแนะนํา ตรวจสอบ แก4ไข การทําแผนการจัดประสบการณ�หรือแผนการจัด 
การเรียนรู4 ก#อนการนําไปทําการสอนในชั้นเรียน 

 ๖) สังเกตการณ�สอน การทํางานในชั้นเรียนของนักศึกษาอย#างสมํ่าเสมอ ไม#ปล#อยให4
นักศึกษาทําการสอนโดยลําพัง ให4ข4อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการสอน เม่ือพบว#างานใดบกพร#อง 
ต4องให4คํานะนําเพ่ือช#วยให4การฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ 

 ๗) ช#วยเหลือและให4คําแนะนําเก่ียวกับโครงการพัฒนาโรงเรียน 
 ๘) ช#วยเหลือและให4คําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู4เรียน 
 ๙) ประชุมหรือนิเทศร#วมกับอาจารย�นิเทศของมหาวิทยาลัย 
 ๑๐) ในกรณีท่ีพบว#านักศึกษามีพฤติกรรมท่ีไม#พึงประสงค�  ให4ว#ากล#าวตักเตือน ชี้แจง

บทลงโทษ และแจ4งฝRายฝ-กประสบการณ�วิชาชีพครู หรืออาจารย�นิเทศ เพ่ือร#วมกันแก4ไขต#อไป 
 ๑๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบฟอร�มของมหาวิทยาลัย และส#งผล 

การประเมินให4ผู4บริหารโรงเรียนรับทราบ อย#างน4อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ตามปฏิทินการฝ-กประสบการณ�
วิชาชีพครูท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



 ๔

ขอให4ครูและบุคลากรท่ีได4รับการแต#งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน4าท่ีท่ีได4รับมอบหมายด4วยเรียบร4อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน4าท่ี 
อย#างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน4าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให4เกิด 
ผลดีแก#ทางราชการสืบไป  ถ4าพบข4อผิดพลาดในการพิมพ�  ปUญหาข4อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข4อสงสัย
ในการปฏิบัติหน4าท่ีให4แจ4งกลุ#มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก4ไข  และรายงานให4ผู4อํานวยการ
โรงเรียนทราบแนวทางการแก4ไขต#อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต#บัดนี้เป>นต4นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปGHา) 

ผู4อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


