กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ใน...โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ ๑๗ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พื้นที่เป้าหมาย: จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

วัดและหมู่บา้ นเป้าหมายในโครงการ

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มและนิเทศ

กลุ่มที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ศูนย์การศึกษาหนองบัวลําภู วัดพิศาลรัญญาวาส
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
๓๙๐๐๐

พระใบฎีกาทวี อภโย ๐๘๖-๒๒๗๒๐๔๘
พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต
นายอาทิตย์ ผ่านพูล
นายอภิชิต เหมือยไธสง
นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์
คณาจารย์ประจําหลักสูตร

กลุ่ม ๒

พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร
พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต
พระใบฎีกาทวี อภโย ๐๘๖-๒๒๗๒๐๔๘
นายสมควร ข่าสะโปน
ดร.สมชาย ฐานเจริญ
คณาจารย์ประจําหลักสูตร

๑. พระมหาวสันต์ ธมฺมิโก เสนสาย หัวหน้า
๒. พระธนรักษ์ กุลวฑฺฒโน เอกะวิภาต
๓. นายสิทธิชาติ ชมภูพื้น รองหัวหน้า
๐๘๗-๘๖๔-๗๐๑๐
๔. นายเพ็ญเพชร ไกรทอง
๕. นางสาวพินธุอร อนุศรี
(พระครูไพบูลย์วัฒนาทร : เจ้าอาวาส)
๖. นางสาวชนากานต์ แข็งขัน
๗. นางสาวพัชราภรณ์ บัวชุม
๘. นางสาวอนงค์ ศรีเขียว
๙. นางสาวธัญญา โสไกสี
๑๐. นางสาววิภาวรรณ ยะระขันธ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ๑. พระสังวาลย์ ญาณสาโร กองโทน หัวหน้า
ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี วัดแสนสุข ตําบลแสนสุข ๒. พระพงษ์พัฒน์ อินฺทวณฺโณ จันลา
๓. นางสาวสุพัตรา รังคะวงษ์ รองหัวหน้า
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
๐๖๑-๑๔๙-๓๒๐๒
๔. นางสาวกฤตยา คลอดสีเพ็ง
(พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร: เจ้าอาวาส)
๕. นางสาวพรพัตรา ขอสูงเนิน

กลุ่มที่ ๓ วัดมณีโคตร ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย ๔๓๑๒๐
(พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ วิ.: เจ้าอาวาส)

กลุ่มที่ ๔ วัดป่าเทพวิมตุ ติ บ้านหอคํา ตําบลหอคํา
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
(พระครูสุทธิธรรมญาณ: เจ้าอาวาส)

๖. นางสาววิภา สอนศิริ
๗. นางสาวอรพรรณ พรมนอก
๘. นางสาวอัญชลีพร คํามงคล
๙. นางสาวภัทรสุดา คําจันดี
๑๐. นายอนุวัฒน์ จันเทพา
๑. พระพงศกร ธมฺมสโร ทองประสงค์ หัวหน้า
๒. นางสาวสุภาภรณ์ เริงชัยภูมิ รองหัวหน้า
๐๙๑-๔๑๖-๐๑๑๙
๓. นางสาวสาวิตรี ป้านภูมิ
๔. นางสาวสมฤทัย แผ่นผา
๕. นางสาววารี วะเศษสร้อย
๖. นางสาวอาภัสรา แสงบัวท้าว
๗. นางสาวอภิญญา จะที
๘. นางสาววราภรณ์ กุลอ่อน
๙. นางสาวชมภู่ ปัสสา
๑๐. นางสาวจิราพร แสนขวา
๑. พระสมบัติ ฐานวุฑฺโฒ สิทธิพร หัวหน้า
๒. นายวุฒิชัย ไชยคํา รองหัวหน้า
๐๘๗-๓๗๓-๓๐๖๙
๓. นางสาวสุดาพร ปักนอก
๔. นางสาวชลธิชา จันร้อยเอ็ด
๕. นางสาวกรรณิกา นาพั้ว
๖. นางสาววิไลพร เมียดธิมาตย์
๗. นางสาวสุจิตรา สนิทบรรเลง
๘. นางสาวอนุชตรา สาระบูรณ์
๙. นางสาวธัญญรัตน์ พรหมจารีย์

พระครูธรรมาภิสมัย,ดร.
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร ๐๘๐ – ๔๐๑-๑๘๙๖
นางภัทรลดา วงษ์โยธา
คณาจารย์ประจําหลักสูตร

พระครูธรรมาภิสมัย,ดร.
พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร ๐๘๐ – ๔๐๑-๑๘๙๖
นางภัทรลดา วงษ์โยธา
คณาจารย์ประจําหลักสูตร

๑๐. นางสาวเพ็ญนภา สมแวง
๑๑. นายกรกช ดวงมาลา
๑. สามเณรวิชัย แสนยาเกียรติคุณ หัวหน้า
กลุ่มที่ ๕ วัดปุริมาประดิษฐ์ ตําบลบุ่งคล้า อําเภอบุ่งคล้า
๒. นางสาวพัชรพร ฉัตรอัจฉริยะกุล รองหัวหน้า
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐
๐๘๗-๔๕๕-๒๗๑๗
๓. นางสาวพัชริยา จอดนอก
(พระนอบ จนฺทธมฺโม)
๔. นางสาวกนกวรรณ์ คาตา
๕. นางสาวอมรรัตน์ บุ่งนาม
๖. นางสาวสุภาวดี พรมพันธ์
๗. นางสาวกาญจนาพร จินดา
๘. นางสาวจารุวรรณ จันทรภักดี
๙. นางสาวรัตนาวดี พรรัมเดช
๑๐. นายณรงค์เดช หารจันทร์
กลุ่มที่ ๖ วัดบ้านนายาว บ้านนายาว ตําบลทุ่งสมอ อําเภอเขา ๑. สามเณรสิทธิชัย ศิลา หัวหน้า
๒. นางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย รองหัวหน้า
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๗๐
๐๙๙-๘๘๒-๓๓๕๘
๓. นางสาวฉัตรฑริกา บุระกรณ์
(พระครูสุเขตพัชรคุณ: เจ้าอาวาส)
๔. นางสาวนุสบา บุตรจันทร์
๕. นางสาวธนาพร ม่วงศรี
๖. นางสาวไอลดา ปอศรี
๗. นางสาววลัยกรณ์ อ่อนโพธา
๘. นางสาวปนัดดา ลีบาง
๙. นางสาวธิดารัตน์ สาเกตุ
๑๐. นายไกรสร แสงวิชัย
กลุ่มที่ ๗ สวนพุทธธรรมเมตตา บ้านซําม่วง ตําบลผาสาม ๑. พระวีรยุทธ ฐิติสิริ เย้ยกระโทก หัวหน้า
๒. พระเฉลิมชัย ธมฺมธโร หลวงพินิจ
ยอด อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ๔๒๒๒๐

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ๐๘๔-๗๔๓๘๕๗๙
พระมหาชัชวาล ฐิตคุโณ
คณาจารย์ประจําหลักสูตร

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑
พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร.
พระอาจารย์ณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก,ดร.
คณาจารย์ประจําหลักสูตร

พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ,ดร.
๐๘๒-๘๕๖๕๙๓๖

(พระครูวินัยธรเชาวพิทย์ สุธีโร: ประธานสงฆ์)

๓. นางสาวฉิมพะวงษ์ โททิพย์วงษ์ รองหัวหน้า
๐๙๙-๐๒๗-๒๒๙๗
๔. นางสาวผุสดี หัวใจเพชร
๕. นางสาวอรยา วังแก้ว
๖. นางสาวดาวใจ นาหัวดง
๗. นางสาววิภารัตน์ เหล่าทองสาร
๘. นางสาวณัฐญา แพงพิสาร
๙. นางสาวหนึ่งฤดี ศรีประพันธ์
๑๐. นายศราวุฒิ ศิริวัฒน์

พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม
พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก ๐๘๗-๕๑๐๓๔๕๗
คณาจารย์ประจําหลักสูตร

หมายเหตุ : อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบโครงการ: อ.แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ๐๘๐ – ๔๐๑-๑๘๙๖ อ.สุพรรณ์ ก้อนคํา ๐๘๑-๑๔๔-๓๔๑๓ และอาจารย์ประจําหลักสูตร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. : ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาการ ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร (ชุดนักศึกษา)
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. : ออกเดินทางไปโรงเรียนเป้าหมาย
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดพิธีเปิดโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในวัด
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ : สิ้นสุดโครงการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศมอบวุฒิบัตรให้เยาวชน และเดินทางกลับ
สิ่งที่จะต้องเตรียม : อุปกรณ์หรือเอกสารการสอน เต็นท์นอน เสื้อกันหนาว ผ้าขาวม้า หมวก ไฟฉาย ยาประจําตัว หรือของใช้อื่นๆที่จําเป็น
ให้นักศึกษาพักที่ วัดและจัดกิจกรรมที่วัดตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมทั้งทํากิจวัตรในวัดด้วย (หรืออาจจัดกิจกรรมในโรงเรียนใกล้วัดหรือศาลากลางบ้าน)

๗. กิจกรรม ๑) ให้นักศึกษาจัดค่ายโครงการภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน โดยรับสมัครเยาวชนอายุ ๗-๑๕ ปี จํานวนไม่ต่ํากว่า ๒๕ คน และสอนวิชา
อื่นๆ ๒) ให้นักศึกษาพาเยาวชนพัฒนาวัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่าที่จะทําได้
๘. เมื่อเสร็จสิ้น “กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู” แล้ว ให้เขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาการ/สรุป VDO กิจกรรมต่างๆ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่ง
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภายใน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๙. อาจารย์ประจําสาขาวิชาหรืออาจารย์ประจํากลุ่มและผู้บริหารจะเดินทางไปนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงาน

