คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๒๒ /๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ ๒ ป.การศึกษา ๒๕๕๙
ด0วยภาคเรียนที่ ๒ ป.การศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม มีนักศึกษาฝ)กประสบการณ
วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน ๒ ราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแกน จํานวน ๔ ราย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จํานวน ๒ ราย และ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑ ราย เพื่อให0พัฒนาและสร0างเสริมนักศึกษาฝ)ก
ประสบการณวิชาชีพครู ให0เป<นไปตามหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีประสิทธิภาพ เป<นไปด0วยความเรียบร0อย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แหงระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติข0าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก0ไขเพิ่มเติม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศครูพี่เลี้ยง
นักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ป.การศึกษา ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปFGา
ผู0อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู0อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู0อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน0าที่รองผู0อํานวยการโรงเรียน กรรมการ
๕) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน0ากลุมบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๖) นายอมร สีหาโมก
หัวหน0ากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน0ากลุมบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปLนิศากร หัวหน0ากลุมบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน0าที่รองผู0อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๑๐) นายอรณพ คําแสน หัวหน0ากลุมบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู0ชวยเลขานุการ
๑๑) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
กรรมการและผู0ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให0คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ให0ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อยบรรลุวัตถุประสงค

๒
๒. คณะกรรมการนิเทศ ประกอบดวย
๑) นายอรณพ คําแสน
หัวหน0ากลุมบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
๒) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
หัวหน0ากลุมสาระการเรียนรู0ภาษาไทย
กรรมการ
๓) นางภัทราภรณ ลิมปLนิศากร หัวหน0ากลุมสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
๔) นายอุดม พิมพเทศ
หัวหน0ากลุมสาระการเรียนรู0สุขศึกษา
กรรมการ
๕) นางกอบกุล ใจปFGา
หัวหน0ากลุมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
กรรมการ
๖) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
๑) ทําความข0าใจเกี่ยวกับงานฝ)กประสบการณวิชาชีพครูให0การปฐมนิเทศแกนักศึกษา
ฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
๒) รวมมือกับครูพี่เลี้ยงในการกําหนดงานบทเรียนขอบขายการปฏิบัติงานให0นักศึกษา
ฝ)กประสบการณวิชาชีพครู ในการเตรียมการสอนเตรียมการปฏิบัติงาน
๓) ตรวจและให0คําแนะนํา ปรับปรุงแก0ไขแผนการจัดการเรียนรู0 / แผนการปฏิบัติงาน
๔) นิเทศติดตามผลและประเมินผลการฝ)กปฏิบัติการสอน
๕) ประเมินผลงานนักศึกษาฝ)กประสบการณรวมกับครูพี่เลี้ยง
๓. ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ/กประสบการณ&วิชาชีพครู
(ครูพี่เลี้ยงวิชาเฉพาะและครูพี่เลี้ยงประจําชั้น) ประกอบดวย
กลุ6มสาระการเรียนรูภาษาไทย
๑) นายอรณพ คําแสน
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นางสาวพนิดา ประชาชน นักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นางสาวธาราพร มรกต
นักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๓) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๑ ครูพี่เลี้ยง
นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ นักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
กลุ6มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑) นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นายภัทรศักดิ์ แสงโพธิ์
นักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน

๓
๒) นายพงษศิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ.๓ ครูพี่เลี้ยง
นายอภิสิทธิ์ ขายม
นักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
๓) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู คศ.๑ ครูพี่เลี้ยง
นายฤทธิพร ชัยแสนพา
นักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
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
มีหนาที่
๑) ทําความข0าใจเกี่ยวกับงานฝ)กประสบการณวิชาชีพครู
๒) แนะนํานักศึกษาฝ)กประสบการณวิชาชีพครูตอนักเรียนในชั้นเรียนที่ทําการสอน
๓) ให0ความรู0 คําแนะนํา เกี่ยวกับสภาพการเรียนของนักเรียน แนวทางการปฏิบัติการสอน
การปกครองชั้นเรียน ตลอดจนงานทํางานธุรการในชั้นเรียน
๔) เปQดโอกาสให0นักศึกษาได0สังเกตการณสอนของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝ)กประสบการณ
วิชาชีพครู กอนที่จะมอบหมายให0ปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน ตลอดจนให0คําแนะนํา สาธิตการสอน
และทํากิจกรรมตางๆในชั้นเรียน เพื่อเป<นแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
๕) ให0คําแนะนํา ตรวจสอบ แก0ไข การทําแผนการจัดประสบการณหรือแผนการจัด
การเรียนรู0 กอนการนําไปทําการสอนในชั้นเรียน
๖) สังเกตการณสอน การทํางานในชั้นเรียนของนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ ไมปลอยให0
นักศึกษาทําการสอนโดยลําพัง ให0ข0อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการสอน เมื่อพบวางานใดบกพรอง
ต0องให0คํานะนําเพื่อชวยให0การฝ)กประสบการณวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ
๗) ชวยเหลือและให0คําแนะนําเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียน
๘) ชวยเหลือและให0คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู0เรียน
๙) ประชุมหรือนิเทศรวมกับอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย
๑๐) ในกรณีที่พบวานักศึกษามีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ให0วากลาวตักเตือน ชี้แจง
บทลงโทษ และแจ0งฝSายฝ)กประสบการณวิชาชีพครู หรืออาจารยนิเทศ เพื่อรวมกันแก0ไขตอไป

๔
๑๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย และสงผล
การประเมินให0ผู0บริหารโรงเรียนรับทราบ อยางน0อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ตามปฏิทินการฝ)กประสบการณ
วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอให0ครูและบุคลากรที่ได0รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน0าที่ที่ได0รับมอบหมายด0วยความเรียบร0อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอ
หน0าที่ อยางเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน0าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให0
เกิดผลดีแกทางราชการสืบไป หากพบปVญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด ให0แจ0งผู0อํานวยการโรงเรียน
ทราบเพื่อหาแนวทางแก0ไขปVญหาตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายบวร ใจปFGา)
ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

