
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 ที ่155/2564 

เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง และหน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………… 

  ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
ได้ส่งนิสิต นักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกสอน) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา แล้วนั้น 

  เพ่ือให้การดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต นักศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงนิสิต/นักศึกษา ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และการปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานครูที่ปรึกษาของนิสิต/นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ูดังนี้ 

1. ครูพี่เลี้ยงและการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ของนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ที ่ ครูพี่เลี้ยง 
นิสิต/นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 
วิชา /ชั้นที่สอน/ 

จำนวนคาบต่อสัปดาห์ 

1 
นางสาวธิดา   
รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ 

นายอติพร  มณีล้ำ  
 

คณิตศาสตร์2 ค21102 ม.1 จำนวน 9 คาบ ลูกเสือ               
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ
รวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

2 นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ น.ส.สาธชิล  เต็กใจตรง 
คณิตศาสตร์6 ค23102 ม.3 จำนวน 9 คาบ  
ลูกเสือ จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 
คาบรวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

3 นางอุษา  กอบกิจ น.ส.ปิยนุช  ก้อนคง 
คณิตศาสตร์4 ค22102 ม.2 จำนวน 9 คาบ ลูกเสือ 
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ 
รวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

4 นายนริุจ  ยิ้มดี นายพีระพัฒน์  แสงรุ่ง 
คณิตศาสตร์2 ค21102 ม.1 จำนวน 9 คาบ ลูกเสือ               
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ
รวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

5 นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย น.ส.จิราภรณ์  สุวรรณาลัย 
วิทยาการคำนวณ1 ว21104 ,คอมพิวเตอร์2 ว20211 
ม.1 จำนวน   8 คาบ ลูกเสือ จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 



ที ่ ครูพี่เลี้ยง 
นิสิต/นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 
วิชา /ชั้นที่สอน/ 

จำนวนคาบต่อสัปดาห์ 
คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ รวม  12 คาบ/สัปดาห์  

6 นางดารารัตน์  มะอิ น.ส.ณัฏฐนันท์  ตั้งศรีจันทร์ 
วิทยาการคำนวณ1 ว21104,คอมพิวเตอร์2 ว20211 
ม.1 จำนวน   8 คาบ ลูกเสือ จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 
คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ รวม  12 คาบ/สัปดาห์ 

7 
นางสาวบังอร   
ชะเอมจันทร์ 

นายสุรพงศ์  บางทวี 
วิทยาศาสตร2์ ว22102 ม.1 จำนวน 9 คาบ ลูกเสือ     
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ 
รวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

  8 
นางฐิติกานต์   
ประสานภักดิ์ 

น.ส.ชญานิษฐ์  ขันคำนันต๊ะ 
วิทยาศาสตร์6 ว23102 ม.3 จำนวน 9 คาบ ลูกเสือ 
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ  
รวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

9 นางเกตุกนก  ด่านสัมฤทธิ์ น.ส.ปัณณ์  เขตจัตุรัส 
วิทยาศาสตร์4 ว 22102 ม.2 จำนวน 9 คาบ  
ลูกเสือ จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 
คาบรวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

10 
นางสาวธรรมรัตน์ 
ราชรองเมือง 

น.ส.อรทัย  คุ้มแสง 
 

ภาษาไทย4 ท22102 ม.2 จำนวน 9 คาบ ลูกเสือ               
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ
รวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

11 นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา นายธนพล  ผึ้งสีใส 
เทเบิลเทนนิส พ21104 ม.1 จำนวน 8 คาบ  
ลูกเสือจำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 
คาบรวม 14 คาบ/สัปดาห์ 

12 นายกานต ์ ช่วงบุญศรี นายธีรวิชญ์  ถิ่นจันทร์ 
พลศึกษา4 พ22104 ม.2 จำนวน 8 คาบ  
ลูกเสือจำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 
คาบ รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 

13 นายสุดเขตต์  คล้ายบุญมี นายวรายุส  จนัทะคุณ 

ฟุตบอล พ20216 ม.3 จำนวน 4 คาบ สุขศึกษา2 พ
21103 ม.1 จำนวน 4 คาบ ลูกเสือ จำนวน 1 คาบ 
ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ รวม 12 คาบ/
สัปดาห์ 

14 
นางสาวกนกพร   
ทองสมบุญ 

นายพิทยา  ราชา 

สังคมศึกษา4 ส22104  ม.2 จำนวน 8 คาบ  ลูกเสือ 
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ 
รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 
 



ที ่ ครูพี่เลี้ยง 
นิสิต/นักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 
วิชา /ชั้นที่สอน/ 

จำนวนคาบต่อสัปดาห์ 

15 นางวลัยพร แจ่มนาม 
นายรุ่งนรินทร์   
อ่อนนาเมือง 

สังคมศึกษา2 ส 21104  ม.1 จำนวน 8 คาบ  ลูกเสือ 
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ 
รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 

16 นางชลปรียา  สวนทว ี นางสาวปิยะนันท ์ ทองม่วง 
สังคมศึกษา2 ส 21104 ม.1 จำนวน 8 คาบ  ลูกเสือ 
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 คาบ 
รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 

17 นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง นายฉัตธัญ  เมืองหลวง 

ดนตรีนาฏศิลป์4 ศ22104 ม.2 จำนวน 4 คาบ  
ดนตรีนาฏศิลป์6 ศ23104 ม.3 จำนวน 6 คาบ ลูกเสือ 
จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบลดเวลาเรียน 2 คาบ 
รวม 14 คาบ/สัปดาห์ 

18 
นางเพ็ญสิณี   
คชนิลกิตติชัย 

นายสิทธิชัย  เฟ่ืองอ่ิม 

ดนตรีนาฏศิลป์4 ศ22104 ม.2 จำนวน 4 คาบ  
ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด2 ศ20224 ม.1 
จำนวน 4 คาบ ลูกเสือ จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ
ลดเวลาเรียน 2 คาบ รวม 12 คาบ/สัปดาห์ 

19 นางเจียรนัย  สืบคำ นายเมธาวัฒน์  จำกิจ 
วิทยาศาสตร์6 ว23102 ม.3 จำนวน 9 คาบ  
ลูกเสือ จำนวน 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ ลดเวลาเรียน 2 
คาบรวม 13 คาบ/สัปดาห์ 

 
หน้าทีค่รูพี่เลี้ยง 

1. แนะนำนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกสอน) ต่อนักเรียนในชั้นเรียนที่ทำการสอน 
2. ช่วยเหลือ แนะนำ เรื่องของการทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    การผลิตและใช้สื่อ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 
3. สังเกตการสอน การทำงานในชั้นเรียนของนิสิตอย่างสม่ำเสมอ  
4. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิต พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
5. นิเทศงานด้านวิชาการและงานด้านอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมายให้นิสิตปฏิบัติ 
6. สรุปการประเมินผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร(ูฝึกสอน) ภาคปฏิบัติให้ผู้บริหารโรงเรียน 
   ทราบเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 

หน้าที่นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
1. มาปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลา  
2. ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนในช่วงเช้ากับครูเวรประจำวันและคุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง 
3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และผลิตสื่อการสอนใช้ในรายวิชาที่สอน 



4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร 
5. เอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียน ความมีวินัย ความสะอาด  
6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  
7. จัดทำโครงการพัฒนาโรงเรียนหรือพัฒนานักเรียนอย่างน้อย 1 โครงการ  
8. จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
9. ทำบันทึกกิจกรรมประจำวัน โดยบันทึกงานต่าง ๆ ที่นิสิตทำในแต่ละวัน 
10. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
11. ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
12. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. การปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานครูที่ปรึกษาของนิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ที ่ นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ช่วยงานครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 น.ส.ปิยนุช  ก้อนคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3 
2 น.ส.สาธชิล  เต็กใจตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6 
3 น.ส.จิราภรณ์  สุวรรณาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 
4 น.ส.ณัฏฐนันท์  ตั้งศรีจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 
5 น.ส.ปัณณ์  เขตจัตุรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 
6 น.ส.ชญานิษฐ์  ขันคำนันต๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2 
7 นายเมธาวัฒน์  จำกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.5 
8 นายธนพล  ผึ้งสีใส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10 
9 นายธีรวิชญ์  ถิ่นจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 
10 น.ส.อรทัย  คุ้มแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.7 
11 นายอติพร  มณีล้ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1  
12 นายพีระพัฒน์  แสงรุ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.11 
13 นายฉัตรธัญ  เมืองหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7 
14 นายสิทธิชัย  เฟ่ืองอ่ิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 
15 นายสุรพงศ์  บางทวี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8 
16 นางสาวปิยะนันท์  ทองม่วง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 
17 นายรุ่งนรินทร์  อ่อนนาเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 
18 นายพิทยา  ราชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1 
19 นายวรายุส  จันทะคุณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.8 

 



 

  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด  

            สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.2564 

              (นายเฉลียว  คำดี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การปฏิบัติงานพิเศษของนิสิตฝึกประสบการณ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 
รายช่ือนักศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 1.นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณาลัย 2.นายพีระพัฒน์  แสงรุ่ง 3.นายอติพร  มณีล้ำ 4.นางสาวปิยะนุข  ก้อนคง 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1.นางสาวณัฎฐนันท์  ตั้งศรีจันทร์ 2.นายพิทยา  ราชา 3.นางสาวสาธิชล  เต๊กใจตรง 4.นางสาวปัณณ์  เขตจัตุรัส 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1.นายธนพล  ผึ้งสีใส 2.นายธีรวิชญ์  ถิ่นจันทร ์ 3.นายวรายุส  จันทะคุณ 4.นายฉัตรธัญ  เมืองหลวง 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.นางสาวปิยะนันท์  ทองม่วง 2.นายรุ่งนรินทร์  อ่อนนาเมือง 3.นางสาวอรทัย  คุ้มแสง 4.นายสิทธิชัย  เฟืองอ่ิม 
ฝ่ายบริหารบุคคล 1.นางสาวชญานิษฐ์  ขันคำนันต๊ะ 2.นายเมธาวัฒน์  จำกิจ 3.นายสุรพงศ์  บางทวี  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


