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คำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 3135 /2559
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559
------------------------------เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี)
จานวน 18 สาขาวิชา ที่ศึกษาวิชา ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 6 (0-12)
ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู โดยหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 6 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพลศึกษา เพื่อให้การ
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ของนิ สิตหลั กสู ตรการศึกษาบัณ ฑิ ต เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอานาจ
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอานาจ
ของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติการแทน แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู ประกอบด้วย
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ ดังรายชื่อต่อไปนี้
อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
1) รองศาสตราจารย์สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
15) อาจารย์กิตติชัย สุธาสิโนบล
2) รองศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์
16) อาจารย์เกศินี ครุณาสวัสดิ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
17) อาจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา จุลรัตน์
18) อาจารย์ครรชิต แสนอุบล
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย รัตนโรจน์สกุล
19) อาจารย์จตุพล ยงศร
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิรา จารุเพ็ง
20) อาจารย์จักรกฤษณ์ โปณะทอง
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสี เกษมสุข
21) อาจารย์จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
22) อาจารย์จิตติมา เจือไทย (นิเทศร่วม)
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล วรเจริญศรี
23) อาจารย์แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย มีชาญ
24) อาจารย์ชไมพร ดิสถาพร
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงจันทร์ เหมเชื้อ
25) อาจารย์ฑมลา บุญกาญจน์
12) อาจารย์กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
26) อาจารย์ดวงใจ สีเขียว
13) อาจารย์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
27) อาจารย์ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ (นิเทศร่วม)
14) อาจารย์กัมปนาท บริบูรณ์
28) อาจารย์ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
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29) อาจารย์นฤมล พระใหญ่
30) อาจารย์นฤมล ศิระวงษ์
31) อาจารย์นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
32) อาจารย์นิพาดา ไตรรัตน์
33) อาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ์
34) อาจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
35) อาจารย์ประภัศรา ธโนศวรรย์ (นิเทศร่วม)
36) อาจารย์พนิดา มารุ่งเรือง
37) อาจารย์พรใจ ลี่ทองอิน
38) อาจารย์พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
39) อาจารย์พัชรีวรรณ คุณชื่น
40) อาจารย์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
41) อาจารย์ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
42) อาจารย์ภารดี กาภู ณ อยุธยา (นิเทศร่วม)
43) อาจารย์มิ่งขวัญ คงเจริญ
44) อาจารย์มนตา ตุลย์เมธาการ
45) อาจารย์รังรอง สมมิตร
46) อาจารย์รัฐพล ประดับเวทย์
47) อาจารย์ราชันย์ บุญธิมา
48) อาจารย์รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดารง ไชยศรี

49) อาจารย์รุจน์ ฦาชา (นิเทศร่วม)
50) อาจารย์วรวุฒิ สุภาพ
51) อาจารย์วันเพ็ญ ประทุมทอง
52) อาจารย์วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
53) อาจารย์วิไลลักษณ์ ลังกา
54) อาจารย์ศุภวรรณ สัจจพิบูล
55) อาจารย์สนอง ทองปาน
56) อาจารย์สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
57) อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
58) อาจารย์สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
59) อาจารย์สุณิสา สุมิรัตนะ
60) อาจารย์สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์
61) อาจารย์สุมาลี เชื้อชัย
62) อาจารย์อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
63) อาจารย์อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
64) อาจารย์อรอุมา เจริญสุข
65) อาจารย์อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
66) อาจารย์อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
67) อาจารย์โอภาส สุขหวาน
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อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์
1) รองศาสตราจารย์มานพ วิสุทธิแพทย์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวดี มากพา
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ วรรณวิไชย
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี ศรีสมบัติ
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศศิริร์ บวรกิตติ
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิชฌน์เศก ย่านเดิม
11) อาจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
12) อาจารย์ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
13) อาจารย์ฌานิก หวังพานิช
14) อาจารย์ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
15) อาจารย์ดาริณี ชานาญหมอ
อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ คณะพลศึกษำ
1) รองศาสตราจารย์ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ
2) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ศรีศิริ
5) อาจารย์จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์
6) อาจารย์ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล
7) อาจารย์ชาญกิจ คาพวง
8) อาจารย์ดิศรณ์ แก้วคล้าย
9) อาจารย์เทเวศน์ จันทร์หอม
10) อาจารย์ธัญมา หลายพัฒน์
11) อาจารย์ธิติพงษ์ สุขดี
12) อาจารย์บุปผา ปลื้มสาราญ
13) อาจารย์ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์
14) อาจารย์พันธสิริ คาทูล
15) อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์
16) อาจารย์พิมพา ม่วงศิริธรรม

16) อาจารย์ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
17) อาจารย์เทพิกา รอดสการ
18) อาจารย์นัฏฐิกา สุนทรธนผล
19) อาจารย์ปรารถนา คงสาราญ
20) อาจารย์ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
21) อาจารย์พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
22) อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
23) อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร
24) อาจารย์วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
25) อาจารย์วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช
26) อาจารย์วีระ พันธุ์เสือ
27) อาจารย์สุรศักดิ์ จานงค์สาร
28) อาจารย์สุรีรัตน์ จีนพงษ์
29) อาจารย์อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
30) อาจารย์อภิรัตน์ แก้วกัน

17) อาจารย์ไพญาดา สังข์ทอง
18) อาจารย์ภาณุ กุศลวงศ์
19) อาจารย์สาธิน ประจันบาน
20) อาจารย์สิงหา จันทน์ขาว
21) อาจารย์สุธีรา เมืองนาโพธิ์
22) อาจารย์อนันต์ มาลารัตน์
23) อาจารย์อนุศักดิ์ สุคง
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อำจำรย์นิเทศก์วิชำเฉพำะ คณะศึกษำศำสตร์
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ
1) รองศาสตราจารย์สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสี เกษมสุข
3) อาจารย์กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
4) อาจารย์กิตติชัย สุธาสิโนบล
5) อาจารย์ดวงใจ สีเขียว
สำขำวิชำกำรเทคโนโลยีสื่อสำรกำรศึกษำ
1) อาจารย์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
2) อาจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
3) อาจารย์แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
4) อาจารย์นฤมล ศิระวงษ์
สำขำวิชำกำรแนะแนวและจิตวิทยำกำรศึกษำ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา จุลรัตน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล วรเจริญศรี
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิรา จารุเพ็ง
4) อาจารย์ครรชิต แสนอุบล

6) อาจารย์รังรอง สมมิตร
7) อาจารย์วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
8) อาจารย์สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
9) อาจารย์สุมาลี เชื้อชัย
10) อาจารย์อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

5) อาจารย์นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
6) อาจารย์นิพาดา ไตรรัตน์
7) อาจารย์รัฐพล ประดับเวทย์

5)
6)
7)
8)

อำจำรย์นิเทศก์วิชำเฉพำะ คณะสังคมศำสตร์
สำขำวิชำสังคมศึกษำ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง
3) อาจารย์ดลฤดี สุวรรณคีรี
4) อาจารย์เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
อำจำรย์นิเทศก์วิชำเฉพำะ คณะมนุษยศำสตร์
สำขำวิชำภำษำตะวันตก
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา แก้วฉา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พณิตา กุลสิริสวัสดิ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายวรุณ จาปาวัลย์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย

อาจารย์นฤมล พระใหญ่
อาจารย์พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ (นิเทศร่วม)
อาจารย์ภารดี กาภู ณ อยุธยา (นิเทศร่วม)

5) อาจารย์สิริภา สงเคราะห์
6) อาจารย์อัญชลี สุขในสิทธิ์
7) อาจารย์อชิระ อุตมาน (นิเทศร่วม)

5)
6)
7)
8)

อาจารย์นราธิป ธรรมวงศา
อาจารย์ปิยวรรณ์ กุลมัย
อาจารย์ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์
อาจารย์อุมาพร คาดการณ์ไกล
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สำขำวิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล
3) อาจารย์นิธิอร พรอาไพสกุล
4) อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
5) อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา
อำจำรย์นิเทศก์วิชำเฉพำะ คณะศิปกรรมศำสตร์
สำขำวิชำทัศนศิลปศึกษำ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศศิริร์ บวรกิตติ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์ศึกษำ
1) รองศาสตราจารย์มานพ วิสุทธิแพทย์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี ศรีสมบัติ
3) อาจารย์เทพิกา รอดสการ
สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์สำกล
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิชฌน์เศก ย่านเดิม
3) อาจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
4) อาจารย์ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
5) อาจารย์ฌานิก หวังพานิช
สำขำศิลปะกำรแสดงศึกษำ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ วรรณวิไชย
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวดี มากพา
4) อาจารย์ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
5) อาจารย์ดาริณี ชานาญหมอ

6)
7)
8)

อาจารย์รัชนีย์ญา กลิ่นน้าหอม
อาจารย์วิชชุกร ทองหล่อ
อาจารย์กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล
(นิเทศร่วม)

4) อาจารย์ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
5) อาจารย์อธิพัชร์ วิจติ สถิตรัตน์

4) อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร
5) อาจารย์วีระ พันธุ์เสือ
6) อาจารย์สรุ ศักดิ์ จานงค์สาร

6)
7)
8)
9)

อาจารย์นัฏฐิกา สุนทรธนผล
อาจารย์ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
อาจารย์วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
อาจารย์วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

6) อาจารย์ปรารถนา คงสาราญ
7) อาจารย์พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
8) อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
9) อาจารย์สุรีรัตน์ จีนพงษ์
10) อาจารย์อภิรัตน์ แก้วกัน
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อำจำรย์นิเทศก์วิชำเฉพำะ คณะวิทยำศำสตร์
สำขำวิชำคณิตศำสตร์
1) อาจารย์ชิรา ลาดวนหอม
2) อาจารย์ญานิน กองทิพย์
3) อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์
4) อาจารย์ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์
5) อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

6)
7)
8)
9)

อาจารย์สายัณห์ โสธะโร
อาจารย์สุกัญญา หะยีสาและ
อาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจติ ร
อาจารย์เอนก จันทรจรูญ

5)
6)
7)
8)

อาจารย์สมปราถนา วงศ์บุญหนัก
อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา
อาจารย์อโนชา หมั่นภักดี
อาจารย์อัครินทร์ บุญสมบัติ

7)
8)
9)
10)
11)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะยูโซ๊ะ กูโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดุล ฉัตรทอง
อาจารย์งามจิต ไพรงาม
อาจารย์ประเสริฐ พัฒนาประทีป
อาจารย์อนัญญา ไตรบารุงสุข

สำขำวิชำชีววิทยำ
1) รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
4) อาจารย์ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย
5) อาจารย์พิชาภัค ศรียาภัย
6) อาจารย์รักชนก โคโต

7)
8)
9)
10)
11)
12)

อาจารย์วัลลภา หล่อเหลี่ยม
อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร
อาจารย์วุฒิพงษ์ ทองใบ
อาจารย์สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์
อาจารย์สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
อาจารย์สุขุมาภรณ์ แสงงาม

สำขำวิชำฟิสิกส์
1) รองศาสตราจารย์พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ มุศิริ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุศิษฏ์ ทองนา
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา เอี่ยมบู่
5) อาจารย์เข้ม พุ่มสะอาด

6)
7)
8)
9)
10)

อาจารย์จามรี อมรโกศลพันธ์
อาจารย์โชคชัย พุทธรักษา
อาจารย์ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ
อาจารย์นพมณี ศุภนาม
อาจารย์ปณิธาน วนากมล

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป
1) รองศาสตราจารย์น้าฝน คูเจริญไพศาล
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัด จินตโกศล
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า
4) อาจารย์บงกช บุญบูรพงศ์
สำขำวิชำเคมี
1) รองศาสตราจารย์รัชนก ทองนา
2) รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ อรุณรัติยากร
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ประยงค์พันธ์
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11)
12)
13)
14)
15)

อาจารย์ปัทมาศ บิณฑจิตต์
อาจารย์ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล
อาจารย์วิชุดา บุญยรัตกลิน
อาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล
อาจารย์สุพิชญ แขมมณี

อำจำรย์นิเทศก์วิชำเฉพำะ คณะพลศึกษำ
สำขำวิชำพลศึกษำ
1) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
2) รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
3) อาจารย์ดิศรณ์ แก้วคล้าย
4) อาจารย์ทศพล ธานี
5) อาจารย์ธงชาติ พู่เจริญ
6) อาจารย์พิมพา ม่วงศิริธรรม
สำขำวิชำสุขศึกษำ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ศรีศิริ
3) อาจารย์ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล
4) อาจารย์ธัญมา หลายพัฒน์
5) อาจารย์บุปผา ปลื้มสาราญ

16)
17)
18)
19)
20)

อาจารย์สุรวุฒิ วิจารณ์
อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต
อาจารย์วาสุเทพ หลวงทิพย์ (นิเทศร่วม)
อาจารย์ปฏิภาณ อุทยารัตน์ (นิเทศร่วม)
อาจารย์จารุภัทร ดิษรัฐกิจ (นิเทศร่วม)

7)
8)
9)
10)
11)

อาจารย์ไพญาดา สังข์ทอง
อาจารย์ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
อาจารย์ภาณุ กุศลวงศ์
อาจารย์สาธิน ประจันบาน
อาจารย์แอน มหาคีตะ

6)
7)
8)
9)

อาจารย์พันธสิริ คาทูล
อาจารย์สิงหา จันทน์ขาว
อาจารย์สุธีรา เมืองนาโพธิ์
อาจารย์อนันต์ มาลารัตน์

สำขำวิชำสุขศึกษำ-พลศึกษำ
1) รองศาสตราจารย์ธาวุฒิ ปลื้มสาราญ
7) อาจารย์ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน 8) อาจารย์พันธสิริ คาทูล
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ศรีศิริ
9) อาจารย์สิงหา จันทน์ขาว
4) อาจารย์จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์
10) อาจารย์สุธีรา เมืองนาโพธิ์
5) อาจารย์ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล
11) อาจารย์อนันต์ มาลารัตน์
6) อาจารย์ธัญมา หลายพัฒน์
12) อาจารย์อนุศกั ดิ์ สุคง
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ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรในส่วนของอำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ มีหน้ำที่ดังนี้
1.1 ให้ข้อมูลถึงภาพรวมของโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนิสิต
1.2 ประสานงานการปฏิบัติการสอนของนิสิตกับผู้อานวยการสถานศึกษา/รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ และอาจารย์นิเทศก์ประจาโรงเรียน
1.3 นานิสิตที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ไปรายงานตัวที่โรงเรียนก่อนการ
ปฏิบัติการสอน เพื่ออธิบายถึงความมุ่งหมายและแผนปฏิบัติในการปฏิบัติการสอน
1.4 นิเทศแนะนาและให้คาปรึกษาแก่นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ในด้าน
ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ การประเมินผลการเรียนรู้
การจัดการชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียน การวางตนและบุคลิกภาพความเป็นครู โดยทาการนิเทศนิสติ ในชั้น
เรียนแบบเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียนต่อนิสิต 1 คน และทาการนิเทศโดยวิธีอื่น เช่นทางโทรศัพท์
ทาง Face book เป็นต้น
1.5 เสนอแนะแหล่งวิทยาการและสื่อการเรียนรู้
1.6 ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยบันทึกการนิเทศและ
ประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ในแบบที่กาหนด ทุกครั้ง และส่งผลการประเมินตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.7 ให้ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยของนิสิต ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัยและ
ประเมินผลการทาวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตในแบบที่กาหนด ทุกครั้ง และส่งผลการประเมินตามระยะเวลา
ที่กาหนด
1.8 ประเมินการสอบสอนนิสิตร่วมกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา
1.9 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ และ
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
1.10 สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ อาจารย์นิเทศก์
ประจาโรงเรียนและนิสิตในทุก ๆ ด้าน
2. คณะกรรมกำรในส่วนของอำจำรย์นิเทศก์วิชำเฉพำะ มีหน้ำที่ดังนี้
2.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเฉพาะที่นิสิตต้องใช้ในการปฏิบัติการสอนและฝึก
ประสบการณ์
2.2 นิเทศแนะนา ให้คาปรึกษาแก่นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
เนื้อหาสาระ เทคนิคการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล
2.3 เสนอแนะแหล่งความรู้เพิ่มเติม
2.4 เสนอแนะการใช้สื่อการสอน
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2.5 สังเกตการสอนของนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยทาการนิเทศนิสิตในชั้นเรียนแบบเต็มเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียนต่อนิสิต 1 คน และทาการนิเทศโดยวิธีอื่น เช่นทางโทรศัพท์ ทาง Face book
เป็นต้น
2.6 ประเมินการสอบสอนนิสิตร่วมกับครู/อาจารย์พี่เลี้ยง/ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา
2.7 ให้ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยของนิสิต ประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจัยและ
ประเมินผลการทาวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตในแบบที่กาหนด ทุกครั้ง และส่งผลการประเมินตามระยะเวลา
ที่กาหนด
2.8 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ และ
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
2.9 สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์
ประจาโรงเรียนและนิสิตในทุก ๆ ด้าน
2.10 ให้ข้อมูลถึงภาพรวมของโรงเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกปฏิบัติการสอนนิสิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัตกิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

