คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๘๐ ./๒๕๕๙
เรื่อง แต"งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ ๑ ป2การศึกษา ๒๕๕๙
ด4วยภาคเรียนที่ ๑ ป2การศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม มีนักศึกษาฝ,กประสบการณ
วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยขอนแก"น จํานวน ๓ ราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก"น จํานวน ๔ ราย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จํานวน ๒ ราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน ๑ ราย และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน ๑ ราย เพื่อให4พัฒนาและสร4างเสริมนักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู ให4เปAนไป
ตามหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีประสิทธิภาพ เปAนไป
ด4วยความเรียบร4อย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข4าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก4ไขเพิ่มเติม จึงขอแต"งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ,กประสบการณ
วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๑ ป2การศึกษา ๒๕๕๙ ดังต"อไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปIJา
ผู4อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ
รองผู4อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายสถิต แสนลุน
รองผู4อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู4อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน4าที่รองผู4อํานวยการโรงเรียน กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน4ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน4ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน4ากลุ"มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปMนิศากร หัวหน4ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน4าที่รองผู4อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอรณพ คําแสน หัวหน4ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู4ช"วยเลขานุการ
๑๒) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
กรรมการและผู4ช"วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให4คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ให4ดําเนินไปด4วยความเรียบร4อยบรรลุวัตถุประสงค

๒
๒. คณะกรรมการนิเทศ ประกอบดวย
๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน4ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
๒) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
หัวหน4ากลุ"มสาระการเรียนรู4ภาษาไทย
กรรมการ
๓) นางภัทราภรณ ลิมปMนิศากร หัวหน4ากลุ"มสาระการเรียนรู4สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
๔) นายอุดม พิมพเทศ
หัวหน4ากลุ"มสาระการเรียนรู4สุขศึกษา
กรรมการ
๕) นางกอบกุล ใจปIJา
หัวหน4ากลุ"มสาระการเรียนรู4การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กรรมการ
๖) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ หัวหน4ากลุ"มสาระการเรียนรู4ศิลปะ
กรรมการ
๗) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑) ทําความข4าใจเกี่ยวกับงานฝ,กประสบการณวิชาชีพครูให4การปฐมนิเทศแก"นักศึกษา
ฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
๒) ร"วมมือกับครูพี่เลี้ยงในการกําหนดงานบทเรียนขอบข"ายการปฏิบัติงานให4นักศึกษา
ฝ,กประสบการณวิชาชีพครู ในการเตรียมการสอนเตรียมการปฏิบัติงาน
๓) ตรวจและให4คําแนะนํา ปรับปรุงแก4ไขแผนการจัดการเรียนรู4 / แผนการปฏิบัติงาน
๔) นิเทศติดตามผลและประเมินผลการฝ,กปฏิบัติการสอน
๕) ประเมินผลงานนักศึกษาฝ,กประสบการณร"วมกับครูพี่เลี้ยง
๓. ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ/กประสบการณ&วิชาชีพครู
(ครูพี่เลี้ยงวิชาเฉพาะและครูพี่เลี้ยงประจําชั้น) ประกอบดวย
กลุ6มสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นางสาวอรวรรณ ต"อยอด นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยขอนแก"น
๒) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นางสาวชนัดดา ไชยดํา
นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยขอนแก"น
๓) นางช"อผกา พิศพล
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นางสาวปนัดดา มาลาหอม นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยขอนแก"น
๔) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๑ ครูพี่เลี้ยง
นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก"น

๓
กลุ6มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก"น
๒) นายพงษศิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก"น
๓) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑ ครูพี่เลี้ยง
นายฤทธิกร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก"น
กลุ6มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๑) นายอมร สีหาโมก
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นายสุมิตร วงษแดง
นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
๒) นายอุดม พิมพเทศ
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นายเจษฎา คําผาสุก
นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
กลุ6มสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑ ครูพี่เลี้ยง
นายปริญญา ศรีโบราณ
นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ6มสาระการเรียนรูศิลปะ
๑) นายพงศกร สุวรรณศรี
ครู คศ.๑ ครูพี่เลี้ยง
นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก4ว นักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มีหนาที่
๑) ทําความข4าใจเกี่ยวกับงานฝ,กประสบการณวิชาชีพครู
๒) แนะนํานักศึกษาฝ,กประสบการณวิชาชีพครูต"อนักเรียนในชั้นเรียนที่ทําการสอน
๓) ให4ความรู4 คําแนะนํา เกี่ยวกับสภาพการเรียนของนักเรียน แนวทางการปฏิบัติการสอน
การปกครองชั้นเรียน ตลอดจนงานทํางานธุรการในชั้นเรียน
๔) เปQดโอกาสให4นักศึกษาได4สังเกตการณสอนของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ,กประสบการณ
วิชาชีพครู ก"อนที่จะมอบหมายให4ปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน ตลอดจนให4คําแนะนํา สาธิตการสอน
และทํากิจกรรมต"างๆในชั้นเรียน เพื่อเปAนแบบอย"างที่ดีแก"นักศึกษา
๕) ให4คําแนะนํา ตรวจสอบ แก4ไข การทําแผนการจัดประสบการณหรือแผนการจัด
การเรียนรู4 ก"อนการนําไปทําการสอนในชั้นเรียน

๔
๖) สังเกตการณสอน การทํางานในชั้นเรียนของนักศึกษาอย"างสม่ําเสมอ ไม"ปล"อยให4
นักศึกษาทําการสอนโดยลําพัง ให4ข4อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการสอน เมื่อพบว"างานใดบกพร"อง
ต4องให4คํานะนําเพื่อช"วยให4การฝ,กประสบการณวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ
๗) ช"วยเหลือและให4คําแนะนําเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียน
๘) ช"วยเหลือและให4คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู4เรียน
๙) ประชุมหรือนิเทศร"วมกับอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย
๑๐) ในกรณีที่พบว"านักศึกษามีพฤติกรรมที่ไม"พึงประสงค ให4ว"ากล"าวตักเตือน ชี้แจง
บทลงโทษ และแจ4งฝSายฝ,กประสบการณวิชาชีพครู หรืออาจารยนิเทศ เพื่อร"วมกันแก4ไขต"อไป
๑๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และส"งผล
การประเมินให4ผู4บริหารโรงเรียนรับทราบ อย"างน4อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ตามปฏิทินการฝ,กประสบการณ
วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอให4ครูและบุคลากรที่ได4รับการแต"งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน4าที่ที่ได4รับมอบหมายด4วยความเรียบร4อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อ
หน4าที่ อย"างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน4าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให4
เกิดผลดีแก"ทางราชการสืบไป หากพบปVญหาข4อจํากัดอุปสรรคประการใด ให4แจ4งผู4อํานวยการโรงเรียน
ทราบเพื่อหาแนวทางแก4ไขปVญหาต"อไป
ทั้งนี้ตั้งแต"วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปIJา)
ผู4อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

