
โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู: ฝึกทักษะงานวิชาการหมวดภาษาอังกฤษ  
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๐ 

นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

บ้านโนนชัย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ระหว่าง วันที่  ๑๘ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น 

 

ที ่
โรงเรียนเป้าหมาย 

(คณะก าลังด าเนินการ) 
กลุ่มนักศึกษาฝึกทักษะฯ อาจารยท์ี่ปรึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม  
บ้านโนนศิลา ต าบลศรีสุขส าราญ 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวกรทิพย์ ศรีโสภา* 
นางสาวจุฑามณี ทองฑา* 
นายสิรวิชญ์  ภูแย้มไสย์ 

นายถาวร วรบุตร 

กลุ่มท่ี ๒ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม  
บ้านโคกสว่าง ต าบลโคกสูง  
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

สามเณรณัฏฐ์ คงเสน* 
นายศรัณย์ นามลาบุตร  
 

นายถาวร วรบุตร 

กลุ่มท่ี ๓ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 
บ้านหัวหนอง ต าบลหัวหนอง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเพ็ญณภา นุยเมิน 
นางสาวขวัญนภา ลุนพรม* 
นางสาวตัญญุตา ชัยปัญหา* 

นายสมควร ข่าสะโปน 

กลุ่มท่ี ๔ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 
บ้านโสกนกเต็น ต าบลโสกนกเต็น 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

นายอัจฉริยวัฒน์ ศรีประเสริฐ 
นางสาวธัญชนก จ  ากระโทก* 
นางสาวธัญรัตน์ นามศรี* 

นายสมควร ข่าสะโปน 

กลุ่มท่ี ๕ โรงเรียนโนนข่าวิทยา  
บ้านบ่อตระคลอง ต าบลโนนข่า 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวจิราพร ยืนอ๊อด* 
นางสาววรารัตน์ ดวงใจ 
นางสาวเวริตา จันทร์เป็ง 

นายสมควร ข่าสะโปน 

กลุ่มท่ี ๖ โรงเรียนไตรคามวิทยา  
ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

สามเณรสินธนู กองมณี* 
นายชินวัตร สีสันต*์ 

นายวิญญู เถาถาวงษ์ 

กลุ่มท่ี ๗ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 
บ้านเหล่าใหญ่ ต าบลนาข่า  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวเกวรินทร์ แย้มพยุง* 
นางสาวฑิฐิตา ประวันนา* 
นายภาสกร วิเวกวินย์ 

นายวิญญู เถาถาวงษ์ 

กลุ่มท่ี ๘ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย  
ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธิ์ชัย 
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอนงค์นุช สร้อยไข 
นางสาวอภิญญา ชาค ามูล 
นางสาวณัตญา พิสัย* 

นางภัทรลดา วงษ์โยธา 

กลุ่มท่ี ๙ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่  
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

นางสาววอัญชลี มหาชานนท์ 
นางสาวนภัสสร ประวัน* 
นางสาวปาริชาติ ศรีอุดม* 

นางภัทรลดา วงษ์โยธา 

กลุ่มท่ี ๑๐ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 
บ้านจอมบึง ต าบลสีชมพู  
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวชณัฐฌา พลไธสงค*์ 
นางสาวชลิรัตน์ นุชสมบัติ* 
นางสาวศุภิสรา ราชร ี

นายถาวร วรบุตร 



กลุ่มท่ี ๑๑ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 
บ้านนาสีนวน ต าบลขัวเรียง  
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

นางสาวอารียา สร้อยพุ 
นางสาวประภัสราภรณ์ วงษ์พระจนัทร์* 
นางสาวอารียา อานุภาพ 

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 

กลุ่มท่ี ๑๒ โรงเรียนกุดดู่วิทยาคม 
บ้านกุดดู่ ต าบลกุดดู่  
อ าเภอภูโนนสัง หนองบัวลล าภู 

นางสาวสุพัตรา  นะวะกาศ 
นางสาวรวิษฎา  กอบโคกกรวด 
นางสาวพรทิพย์ บูชาอินทร์* 

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 
นายอภิชิต เหมือยไธสง  

กลุ่มท่ี ๑๓ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 
บ้านหนองกุงแก้ว ต าบลหนองกุง
แก้ว อ าเภอศรีบุญเรือง  
จังหนองบัวล าภู 

นางสาวทัศนีย์  สีงาม* 
นางสาวพรวิภา ต้นกันยา 
นางสาวพรกมล อะมะมูล 
 

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 
นายอภิชิต เหมือยไธสง 

กลุ่มท่ี ๑๔ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 
บ้านนากอก ต าบลนากอก 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู 

นางสาวศศินิภา บัวนาค 
นางสาวอัยรดา สุนประสพ 
นางสาวปาริชาติ สีกงพาน 

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 
นายอภิชิต เหมือยไธสง 

กลุ่มท่ี ๑๕ โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 
บ้านโนนคูณ ต าบลบ้านขาม  
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

สามเณรปริญญา กิจใบ* 
นายธีรยุทธ์ โคกสี* 
นายศุภศิทธิ์ ทองเล็ก 

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 
นายอภิชิต เหมือยไธสง  

หมายเหตุ  :  ประสานงาน-  อ.แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ๐๘๐–๔๐๑-๑๘๙๖ (ประธานหลักสตูร) 

๑. วันที่ ๑๖ ธค.๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. : อบรมงานเอกสาร โดย งานสารบรรณ มมร.อส.   
     เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. : ปฐมนิเทศและสัมมนากิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 

๒. วันที่ ๑๗ ธค.๒๕๖๐   เวลา ๐๖.๐๐ น. : ออกเดินทาง/รายงานตัวฝึกฯ วนัที่ ๑๘ ธค.๒๕๖๐ ทุกกลุ่ม  
   ลาคณะครูเดินทาง  กลบั ๒๖ ธค.๒๕๖๐ 

๓. วันที่ ๒๓-๒๔ ธค.๒๕๖๐ จัดโครงการส่งเสริมการเรียน/บ าเพ็ญประโยชน์ส าหรับนักเรียน ม.๖ จ านวน ๑ โครงการ  
๔. สิ่งที่จะต้องเตรียม : อุปกรณ์การสอน เต็นท์นอน เสื อกันหนาว ผ้าขาวม้าฯ หรือของใช้อ่ืนๆที่จ าเป็น 
๕. ให้นักศึกษาพักที่บ้านพักครูในโรงเรียน หรือถ้าไม่สะดวกให้พักที่วัด (ท ากิจวัตรในวดัด้วย) 
๖. ให้นักศึกษาช่วยงานวิชาการประจ าหมวดภาษาอังกฤษ และท างานอ่ืนๆ ตามค าสั่งของครูผู้ดูแล 
๗. เมื่อเสร็จสิ น “โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู” แล้ว ให้เขียนรายงานและสรุปเปน็ VDO กิจกรรมต่างๆ ส่ง

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ภายใน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 


