
 

 

 

 คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 ท่ี  135 / 2561 

เรื่อง แต่งต้ังครูปฏิบัติหน้าท่ีครูพ่ีเลี้ยง และหน้าท่ีนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

……………………………………………………………………… 
 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม  ได้ส่งนิสิต  นักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา แล้วน้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต  นักศึกษา  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  39  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา  27    แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีครูพ่ีเลี้ยง
นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังน้ี 

 

ท่ี ครูพ่ีเล้ียง 
นิสิต/นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 
วิชา /ช้ันท่ีสอน/ 

จํานวนคาบต่อสัปดาห์ 

1 นางสุรีย์        ศิริรัตน์ น.ส.จิดาภา   วงษ์จนันา 
คณิตศาสตร์ ค 22101 ม.2 จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ 
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 11 คาบ/สปัดาห์ 

2 น.ส.สาคร       อยู่นุ้ย น.ส.เบญจวรรณ  นฤภัย 
คอมพิวเตอร์  ง 20211 ม.2 จํานวน 8 คาบ ลูกเสือ 
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม  10 คาบ/สปัดาห์ 

3 น.ส.สาคร        อยู่นุ้ย น.ส.สุธาสินี    ฟองจางวาง 
ออกแบบ ว21103  ม.1 จํานวน 8 คาบ  ลูกเสือจํานวน 
1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเรียน 1 คาบ รวม 11 คาบ/
สัปดาห์ 

4 นางนงคราญ  เอ่ียมบาง นายพันธวัฒน์  ศิลารักษ์ 
วิทยาศาสตร์ ว 22101 ม.2 จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ   
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 11 คาบ/สปัดาห์ 

5 นางวิไลลักษณ์   งานสลุง น.ส.ณภัสร์ชญา  ปาระพิมพ์ 
วิทยาศาสตร์ ว 22101 ม.2 จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ   
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ  ลดเรียน 1 คาบ  
รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 

6 นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา น.ส.กรรณิการ์     บัวทุม 
พลศึกษา พ 21102  ม.2 จํานวน 10 คาบ ลูกเสือ   
จํานวน 1 คาบชุมนุม 1 คาบ รวม 12 คาบ/สปัดาห์ 
 

7 นางสุภาพ  อมรประภา น.ส.เบญจพร   พุ่มนวล 
วิทยาศาสตร์ ว 21101 ม.1 จํานวน 6 คาบ ฟิสิกส ์                 
ว30201 จํานวน 3 คาบ ลูกเสอืจํานวน 1 คาบ ชุมนุม 
1 คาบ ลดเวลาเรียน 1 คาบ รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 

  8 นางเจียรนัย  สืบคํา น.ส.ศิริลักษณ์  ทองรอด 
วิทยาศาสตร์ ว 23101 ม.3 จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ     
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 1 คาบ  
รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 



ท่ี ครูพ่ีเล้ียง 
นิสิต/นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 
วิชา /ช้ันท่ีสอน/ 

จํานวนคาบต่อสัปดาห์ 

9 นายสมนึก  ใยศิลป ์ น.ส.อิสริยาภรณ์  พ่ึงจิตร 
ภาษาไทย ท 22101 ม.2 จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ               
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 11 คาบ/สปัดาห์ 

10 นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา น.ส.พิมพ์พิชชา  พุ่มนอก 
ภาษาอังกฤษ อ 21101 ม.1 จํานวน 8 คาบ ลูกเสือ     
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 10 คาบ/สปัดาห์ 

11 นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต น.ส.ปิยพร    ผิวสุพรรณ 
สังคมศึกษา ส 21101  ม.1 จํานวน 8 คาบ  ลูกเสือ     
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 10 คาบ/สปัดาห์ 

12 นางสาวภัทรินทร์  สิงห์ทอง น.ส.นงนุช   จันทวาศ 
สังคมศึกษา ส 22101 ม.2 จํานวน 8 คาบ  ลูกเสือ     
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 10 คาบ/สปัดาห์ 

13 นายดิเรก        ทองหนัก น.ส.ศศิวิมล  ม่วงทิม 
สังคมศึกษา ส 21101  ม.1 จํานวน 8 คาบ  ลูกเสือ     
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 10 คาบ/สปัดาห์ 

14 นางอุษา         กอบกิจ น.ส.ธัญญ์กมน  โพธ์ิพันธ์ 
คณิตศาสตร์ ค 22101 ม.1 จํานวน 9 คาบ  ลูกเสือ               
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 11 คาบ/สปัดาห์ 

15 ว่าที่ร.ต.นิทัศน์   คําทา น.ส.ปัทมา  ศรีอินทร์ 
คณิตศาสตร์ ค 21101  ม.1 จํานวน 9 คาบ  ลูกเสือ               
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 11 คาบ/สปัดาห์ 

16 น.ส.สินนีาฎ  คชนิล นายสหชัย  สะสมทรัพย์ 
ดนตรี ศ 22101 ม.2  จํานวน 3 คาบ ดนตรี ศ 23102 
ม.3  จํานวน 5 คาบ ลูกเสือ จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 
คาบ รวม 10 คาบ/สัปดาห์ 

17 นางกมลสรวง  คมเฉียบ น.ส.ศิริรัตน์  มูลดิด 
ภาษาไทย ท 21101 ม.1  จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ               
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม 11 คาบ/สปัดาห์ 

18 น.ส.ธรรมรัตน์   ราชรองเมือง น.ส.อาภาพร  คีรีวัน 
ภาษาไทย ท 22101 ม.2  จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ 
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม  11 คาบ/สปัดาห์ 

19 นางธิติมา   พรามพิทักษ ์ น.ส.ชนมน  ศรีพระจันทร์ 
วิทยาศาสตร์ ว 23101 ม.3 จํานวน 9 คาบ  ลูกเสือ 
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม  11 คาบ/สปัดาห์ 

20 นางสุภาพ   อมรประภา นายวิษณุ      ทิศวงศ์ 
วิทยาศาสตร์ ว 21101 ม.1 จํานวน 9 คาบ ลูกเสือ 
จํานวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ รวม  11 คาบ/สปัดาห์ 

 
หน้าท่ีครูพ่ีเล้ียง 

1.  แนะนํานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกสอน) ต่อนักเรียนในชั้นเรียนท่ีทําการสอน 
2.  ช่วยเหลือ แนะนํา เรื่องของการทําแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    การผลิตและใช้สื่อ ตลอดจนทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
3.  สังเกตการสอน การทํางานในชั้นเรียนของนิสิตอย่างสมํ่าเสมอ  
4.  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิต พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 
5.  นิเทศงานด้านวิชาการและงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมายให้นิสิตปฏิบัติ 
6.  สรุปการประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกสอน) ภาคปฏิบัติให้ผู้บริหารโรงเรียน 
    ทราบเม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 

หน้าท่ีนิสิตฝึกประสบการณ์ 
1.  มาปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามเวลา  



2.  ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนในช่วงเช้ากับครูเวรประจําวันและคุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง 
3.  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และผลิตสื่อการสอนใช้ในรายวิชาท่ีสอน 
4.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร 
5.  เอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียน ความมีวินัย ความสะอาด  
6.  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  
7.  จัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนหรือพัฒนานักเรียนอย่างน้อย 1 โครงการ  
8.  จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
9.  ทําบันทึกกิจกรรมประจําวัน โดยบันทึกงานต่าง ๆ ท่ีนิสิตทําในแต่ละวัน 
10. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 
11. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
12. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด  
  

ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 
 

               สั่ง  ณ  วันท่ี  15   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 

 
 

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 



งานพิเศษอื่น ๆ ของนิสิตฝึกประสบการณ์ 
ตารางการปฏิบัติงานพิเศษของนิสิตฝึกประสบการณ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล 
งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน 
เดือน/ปี วิชาการ งบประมาณ กิจการนักเรียน บริหารทั่วไป 

1 น.ส.จิดาภา        วงษ์จันนา 
น.ส.เบญจวรรณ   นฤภัย 
น.ส.สธุาสินี         ฟองจางวาง 
นายพันธวัฒน์      ศิลารักษ์ 
น.ส.ณภัสรช์ญา    ปาระพิมพ์ 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 

�  
� 

 
 
� 

 
 
 
� 

1.งานวิชาการ   
2.งานงบประมาณ   
3.งานกิจการนักเรียน 
4.งานบริหารทั่วไป 
 
การมอบหมายงานให้นิสิต 
นักศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของ           
รองผู้อํานวยการแต่ละฝ่าย 

2 น.ส.กรรณิการ์     บัวทุม 
น.ส.เบญจพร       พุ่มนวล 
น.ส.ศิริลักษณ์      ทองรอด 
น.ส.อิสริยาภรณ์   พึ่งจิตร 
น.ส.พิมพ์พิชชา    พุ่มนอก 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 

 
 

 
� 

       �  
         � 

 
 
� 

 

 
หมายเหตุ    การปฏิบัติงานพิเศษ ให้ปฏิบัติงานในเวลาที่ว่างจากชั่วโมงสอน ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  

 
 
 

ตารางการปฏิบัติงานพิเศษของนิสิตฝึกประสบการณ์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน 



เดือน/ปี วิชาการ งบประมาณ 
กิจการ
นักเรียน 

บริหารทั่วไป 

3 น.ส.ธัญญ์กมน     โพธิ์พันธ ์
น.ส.ปัทมา         ศรีอินทร์ 
นายสหชัย         สะสมทรัพย์ 
น.ส.ศิริรัตน์        มูลดิด 
น.ส.อาภาพร      คีรีวัน 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 

 
 
� 

 

 
 

 
         � 

� 
 

      
� 

 
 

1.งานวิชาการ   
2.งานงบประมาณ   
3.งานกิจการนักเรียน 
4.งานบริหารทั่วไป 
 
การมอบหมายงานให้นิสิต นักศึกษาอยู่ใน
ดุลยพินิจของรองผู้อํานวยการแต่ละฝ่าย 

4 น.ส.ชนมน        ศรีพระจันทร์ 
นายวิษณุ          ทิศวงศ์ 
น.ส.นงนุช         จันทรวาศ 
น.ส.ปิยพร         ผวิสุพรรณ 
น.ส.ศศิวิมล       ม่วงทิม 

มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 

 
� 

 
 
� 

 
 
 
� 

� 
 

 
หมายเหตุ    การปฏิบัติงานพิเศษ ให้ปฏิบัติงานในเวลาที่ว่างจากชั่วโมงสอน ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  

 
 

 


