
โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ระหว่าง วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พื้นที่เป้าหมาย: จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน  
 

ที ่
โรงเรียนเป้าหมาย 

(คณะศึกษาศาสตร์ก าลังด าเนินการ) 
กลุ่มนักศึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษากลุ่มและนิเทศ 

กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนท่าดอกค าวิทยาคม หมู่ ๔ บ้านหนองแสง 
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๒๐ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๘๖๓ 
นักเรียน จ านวน ๒๔๙ คน 

๑.  นายเจตนิพัทธ์ ราชบุรมย์ (หัวหน้า) 
๒. นางสาวจุฑามาศ สุพรรณฝ่าย* 
๓. นางสาวสุรีพร กัณหา  
๔. นายนางสาวหฤทัย ส าราญ* 
๕. นางสาวณัฐฐาพร เคแสง*   

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๐๘-๙๗๑๐-๕๓๑๑ 
พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ,ดร. 
๐๘-๒๘๕๖-๕๙๓๖ 
 

กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนหอค าพิทยาสรรพ์ หมู่ ๑ ต าบลหอค า อ าเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ 
นักเรียน จ านวน ๑๙๓ คน 

๑. นายนาวิน อินโสภา* (หัวหน้า) 
๒. นางสาวมัลลิกา แฮดหมั่น 
๓.  นางสาวเพชรดา สืบพันธ์ 

 ๔.  นางสาวนัยนา ปราชญ์นาม* 
 ๕.  สามเณรเชิดพงษ์ มหาหิง* 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๐๘๙-๗๑๐-๕๓๑๑ 
พระใบฎีกาทวี อภโย ๐๙-๔๕๗๓-๕๐๐๔ 
 

กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนพะลานพิทยาคม ๘๑ หมู่ที่ ๑ บ้านพะลาน 
ต าบลพะลาน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
๓๔๑๗๐  
โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๙๗-๓๓๖๐  
นักเรียน จ านวน ๑๘๕ คน 

๑. นางสาวทิพย์วรรณ วิเศษดี*(หัวหน้า) 
๒. นางสาวจันจิรา จันทะเสน*  
๓. นางสาวอัญชลี โพธิเศษ 
๔. นางสาวนันทนา สาแก้ว* 
๕. นายณัฐดนัย วิเศษบุตร 

พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร ๐๘-๖๕๓๕-๒๘๔๒ 
คณาจารย์ มมร.ศูนย์อุบลราชธานี 



กลุ่มที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ หมู่ ๑ บ้านหนองไฮ ต าบลหนอง
ไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗๒๙๐ 
โทรศัพท์  ๐-๔๕๕๕-๐๖๑๔ 
นักเรียนจ านวน ๓๖๒ คน  

๑. นางสาวราตรี ปอนศร ี(หัวหน้า) 
๒. นางสาวจีราภรณ์ กุลโชติ* 
 ๓.  นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมเกียรติภักดี* 
 ๔.  นางสาวศริิลักษณ์ บาลี* 
๕.  นางสาวเพียงดาว ผูกพันธ์ 

พระอาจารย์สมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
พระมหาวิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร ๐๘-๖๕๓๕-๒๘๔๒ 
คณาจารย์ มมร.ศูนย์อุบลราชธานี 

กลุ่มที่ ๕ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ๗๖ หมู่ ๗ บ้านเสียว  
ต าบลหนองปลาปาก อ าเภอศรีเชียงใหม่  
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐  
โทรศัพท์ ๐-๔๒๙๐-๘๔๗๘  
นักเรียน จ านวน ๒๕๒ คน 

๑. นายสมพงษ์ ขันโยธา (หัวหน้า) 
๒. นางสาวมาริษา หร่องปัจฉิม 
 ๓.  นางสาวสดุารัตน์ ต้นกันยา* 
 ๔.  นางสาวนฤมล ประสมเพชร์* 
 ๕.  นางสาวจฑุารัตน์ ลือชาโคตร 

นางภัทรลดา วงษ์โยธา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร. ๐๖-๒๑๐๖-
๘๑๔๗ 
 

กลุ่มที่ ๖ โรงเรียนคอนสาวิทยา หมู่ ๔ บ้านคอนสา  
ต าบลเชียงกลม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ๔๒๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๐-๑๑๗๘  
นักเรียน จ านวน ๑๓๕ คน 

๑. นายธนทัต จุลวงษ์ 
๒. นางสาวสุวิมล สันหนัง 
๓. นางสาวสุภาภรณ์ ประทีปเมือง* 
๔.  นางสาวอารีย์ เหล่าฆ้อง* 

นางภัทรลดา วงษ์โยธา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม ๐๘-๔๖๐๔-๓๓๑๓ 
 

กลุ่มที่ ๘ โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง  
ต าบลบ่อเบี้ย อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์๕๓๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๕๕๔๑-๙๕๐๖ 
จ านวนนักเรียน ๑๑๙ คน 

๑. นายชัยวัฒน์ รักชาติ (หัวหน้า) 
๒. นางสาวจิราภรณ์ มันชะเด*  
๓. นางสาวติยาภรณ์ ใจคง 
๔.  นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสขุ* 

นายสุพรรณ์ กอ้นค า อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พระมหาวิศักด์ิ ชาตสุโภ ๐๘-๗๔๙๐-๓๒๙๘ 
 
 

กลุ่มที่ ๙ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมูท่ี่ ๘ บ้านร่มเกล้า  
ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
๖๕๑๗๐ 
นักเรียน จ านวน ๕๑๘ คน 

๑. นางสาวเพชรรัตน์ จันทโคตร (หัวหน้า) 
๑. ๒.  นางสาววิภารัตน์ สมแวง 
๒. ๓.  นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม* 

๔.  นางสาวรุ้งนภา เดชแพง 
๕.  นายพีระพล บุตรอินทร ์
 

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๐๘-๐๔๐๑-๑๘๙๖  
พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต ๐๘-๖๔๕๕-๙๕๙๑ 
 



กลุ่ม ๑๐ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ๔๗ หมู่ ๑ บ้านดอนมูล  
ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ๕๕๑๘๐  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๗๑๘๘-๑๗๖๐ 
นักเรียน จ านวน ๑๖๘ คน 

๑. นายอารัมภ์ คันธี (หัวหน้า) 
๒. นางสาวธาราทิพย์ อ านวยการ* 
๓. นางสาวอ้อยทิพย์ ไทยน้อย  
๔. นางสาวเบญจมาศ พานสุวรรณ* 

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๐๘-๐๔๐๑-๑๘๙๖ 
พระอาจารย์ณัฐวุฒิ วุฑฺฒิโก,ดร. ๐๘-๕๓๐๙-
๔๐๘๔ 
พระมหาวิรุธ วิโรจโน ๐๘-๕๓๐๙-๔๐๘๔ 
 

  หมายเหต ุ :  อาจารย์ผูป้ระสานงาน-  อ.แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ๐๘๐ – ๔๐๑-๑๘๙๖    อ.สุพรรณ์ ก้อนค า ๐๘๑-๑๔๔-๓๔๑๓ 

๑. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. : อบรมงานสารบรรณและงานเอกสาร โดย งานสารบรรณ มมร.อส.  
๒. วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  : ปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาการ ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร (ชุดนักศึกษา) 
๓. วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. : ออกเดินทางไปโรงเรียน/รายงานตัวฝึกฯ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙/เดินทางกลับ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
๔. สิ่งที่จะต้องเตรียม : อุปกรณ์หรือเอกสารการสอน เต็นทน์อน เสื้อกันหนาว ผ้าขาวม้า หมวก ไฟฉาย ยาประจ าตัว หรือของใช้อื่นๆที่จ าเป็น 
๕. ให้นักศึกษาพกัที่บ้านพักครูในโรงเรียน หรือถ้าไม่สะดวกให้พักทีว่ัดประจ าหมู่บ้าน (พร้อมท ากิจวัตรในวัดด้วย) 
๖. ให้นักศึกษาช่วยงานวิชาการทุกด้าน/เป็นผู้ช่วยสอน หรือท างานอื่นๆ ตามค าส่ังของผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้ดูแล 
๗. เมื่อเสร็จสิ้น “โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นคร”ู แลว้ ให้เขียนรายงานและสรุปเป็น VDO กิจกรรมต่างๆ บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ส่งอาจารย์ประจ า

สาขาวิชา ภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ (และจะจัดส่งให้โรงเรียนด้วย) 
๘. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหรืออาจารย์ประจ ากลุ่มและผู้บริหารจะเดินทางไปนิเทศในระหว่างฝึกประสบการณ ์ 


