
 

 

 
 
 

 

โรงเรียนเป
าหมาย 
โครงการเครือข�ายแกนนําคนดีศรีอีสาน ประจําป� ๒๕๕๗ 

(พระนักศึกษาทุกช้ันป� ทุกสาขาวิชา) 

เพื่อปลูกฝ�งจิตสํานึกอันดีงามให�กับเยาวชนและประชาชน ตอบสนองนโยบาย 
ตามโครงการสร�างความปรองดองสมานฉันท(โดยใช�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

“หมู-บ�านรักษาศีล ๕” 
 สอดคล�องกับมติมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี พิเศษ/๒๕๕๗ และคําส่ังจังหวัดขอนแก-น ท่ี ๒๒๒๙/๒๕๕๗  

ดําเนินการ โดย...มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
บ0านโนนชัยถนนราษฎร3คนึง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก�น  

ระหว�างวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
************************** 

 
กลุ�ม โรงเรียน ผู0รับผิดชอบ พระนักศึกษา 

กลุ-มท่ี ๑ โรงเรียนขอนแก-นวิทยาลัย 
โรงเรียนขอนแก-นวิทยายน ๒ 
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ( 
โรงเรียนเชียงยืนวิทยาคม (อ.เชียงยืน) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก-น 

พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. 
๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔ 

ปD ๒ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห(ศาสตร( 
จํานวน  ๘ รูป 

กลุ-มท่ี ๒ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคม 
โรงเรียนชุมแพศึกษา 
โรงเรียนนาจานศึกษา 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา (อบจ.) 
โรงเรียนซํายางวิทยายน 
โรงเรียนภูผาม-าน 

พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. 
๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔ 

ปD ๒ สาขาวิชารัฐศาสตร(
การปกครอง 
จํานวน ๗ รูป 
 

กลุ-มท่ี ๓ โรงเรียนพล 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(อบจ.) 
โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 
โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 
โรงเรียนโสกนกเต็นประชานุอุปถัมภ( 
 

พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. 
๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔ 

ปD ๒ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๑๑ รูป 
 



 

 

กลุ-มท่ี ๔ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 
โรงเรียนดงมันพิทยาคม 
โรงเรียนนาง้ิววิทยาคม(อบจ.) 
โรงเรียนเปรมติณณสูลานนท( (อบจ.) 
โรงเรียนน้ําพองรัชมังคลาภิเษกศึกษา 
โรงเรียนน้ําพองศึกษา 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ 
๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
 
 
 
 

ปD ๔ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๙ รูป 

กลุ-มท่ี ๕ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค((อบจ.) 
โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 
โรงเรียนทุ-งใหญ-รัตนศึกษา 
โรงเรียนยางคําพิทยาคม 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ 
๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
 

ปD ๒ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๑๑ รูป 

กลุ-มท่ี ๖ โรงเรียนฝางวิทยายน 
โรงเรียนจระเข�วิทยายน  
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ- 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา(อบจ.) 
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (อบจ.) 

พระมหาวิศักด์ิ ชาตสุโภ 
๐๘๗-๔๙๐๓๒๙๘ 

ปD ๓ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห(ศาสตร( 
จํานวน  ๘ รูป 

กลุ-มท่ี ๗ โรงเรียนปOาหวายวิทยายน 
โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ( 
โรงเรียนนครขอนแก-น 
โรงเรียนแก-นนครวิทยาลัย ๒ (บ�านเปPด) 
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (อบจ.) 

พระมหาวิศักด์ิ ชาตสุโภ 
๐๘๗-๔๙๐๓๒๙๘ 

ปD ๑ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห(ศาสตร( 
จํานวน  ๑๐ รูป 

กลุ-มท่ี ๘ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
โรงเรียนหนองเรือวิทยา 
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 
โรงเรียนกุดขอนแก-นวิทยาคม  
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร (หนองบัวลําภู) 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ 
๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
 

ปD ๔ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๙ รูป 

กลุ-มท่ี ๙ โรงเรียนหนองเสาเล�าศึกษา (อ.ชุมแพ) 
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม (อ.เวียงเก-า) 
โรงเรียนหนองตาไก�ศึกษา (อ.สีชมพู) 
โรงเรียนผาขามวิทยายน (อ.สีชมพู) 
โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม (อ.หนองนาคํา) 

พระมหาสัจารักษ( ปาลโก 
๐๘๗-๕๑๐๓๔๕๗ 
พระสมบูรณ( อุตฺตโม 
พระวรกาญจน(  หิริธมฺโม 
 

ปD ๑ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  
จํานวน ๙ รูป 
และสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ๓ รูป 

กลุ-มท่ี ๑๐ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 
โรงเรียนโนนหันวิทยายน (อบจ.) 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด(อบจ.) 
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม (อ.คอนสาร ) 
โรงเรียนห�วยยางวิทยาคม (อ.คอนสาร) 
 
 
 

พระครูสังฆรักษ(ขวัญประชา 
ธมฺมวุฑฺโฒ 
๐๘๗- ๙๔๗๕๑๑๘ 

ปD ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร(
การปกครอง 
จํานวน  ๙ รูป 



 

 

กลุ-มท่ี ๑๑ โรงเรียนชนบทศึกษา 
โรงเรียนบ�านไผ-ศึกษา 
โรงเรียนบ�านลานพิทยาคม 
โรงเรียนบ�านไผ-พิทยาคม 
โรงเรียนเปTอยน�อยศึกษา 
โรงเรียนกู-ทองพิทยาลัย 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 
โรงเรียนคําแคนวิทยาคม 

พระครูปลัดสังวรณ( กิตฺติสาโร 
๐๘-๑๕๙๒-๐๔๒๙ 
พระทวี อภโย 
๐๘๖-๒๒๗๒๐๔๘ 
พระธงชัย กตชโย  

ปD ๑ สาขาวิชารัฐศาสตร(
การปกครอง 
เลขท่ี ๑๕ - ๒๘ 
จํานวน  ๑๔ รูป 

กลุ-มท่ี ๑๒ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ( 
โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 
โรงเรียนเหล-าใหญ-นาข-าพิทยาคม 
โรงเรียนท-าศาลาประชานุสรณ( 
โรงเรียนแท-นศิลาทิพย(ศึกษา (อบจ.) 

พระครูสังฆรักษ(ขวัญประชา 
ธมฺมวุฑฺโฒ 
๐๘๗- ๙๔๗๕๑๑๘ 

ปD ๔ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห(ศาสตร( 
จํานวน  ๗ รูป 

กลุ-มท่ี ๑๓ 
 

โรงเรียนพูวัดวิทยาคม(อบจ.) 
โรงเรียนอุบลรัตน(วิทยาคม 
โรงเรียนบึงไทรวิทยาคม 
โรงเรียนบัวแก�ววิทยาคม 
โรงเรียนม-วงหวานพัฒนศึกษา 
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ( (อบจ.) 
โรงเรียนลําน้ําพอง 
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร (อ.โนนสัง นภ.) 

พระมหาประสงค( กิตฺติญาโณ 
๐๘๒- ๘๕๖๕๙๓๖ 
พระประสงค( ภูริญาณเมธี,ดร. 
 

ปD ๑ สาขาวิชารัฐศาสตร(
การปกครอง 
เลขท่ี ๑ - ๑๔ 
จํานวน ๑๔ รูป 
 

กลุ-มท่ี ๑๔ โรงเรียนขอนแก-นวิทยายน ๓ 
โรงเรียนพระธาตุขามแก-นพิทยาลัย(อบจ.) 
โรงเรียนบัวใหญ-พิทยาคม 
โรงเรียนขอนแก-นพัฒนศึกษา 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม (อบจ.) 
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม (อบจ.) 

พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต 
๐๘๙- ๖๑๘๗๔๕๐ 
พระมหารุ-งเรือง รกฺขิตธมฺโม 
๐๘๑- ๗๑๗๙๗๙๑ 

ปD ๒ สาขาวิชาสังคม
สังเคราะห(ศาสตร( 
จํานวน ๘ รูป 
 

กลุ-มท่ี ๑๕ โรงเรียนแวงใหญ-วิทยาคม 
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 
โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 
โรงเรียนบ�านแฮดศึกษา 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 
โรงเรียนราษฎร(ประชานุสงเคราะห(ขอนแก-น 
(บ�านแฮด) 

พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต 
๐๘๙- ๖๑๘๗๔๕๐ 
พระมหารุ-งเรือง รกฺขิตธมฺโม 
๐๘๑- ๗๑๗๙๗๙๑ 
 

ปD ๓ สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ  จํานวน ๔ 
รูป, 
ปD ๓) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
จํานวน ๑ รูป รวม ๕ รูป 

กลุ-มท่ี ๑๖ โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา 
โรงเรียนซับสมบูรณ(พิทยาลัย(อบจ.) 
โรงเรียนแวงน�อยศึกษา 
โรงเรียนโนนข-าวิทยา 
โรงเรียนท-านางแนววิทยายน 
โรงเรียนก�านเหลืองวิทยาคม(อบจ.) 

พระมหาสมพงษ( สุขุมาโล,ผศ. 
๐๙๐- ๓๕๐๐๐๓๖ 
พระสุรศรี ปภากโร,ผศ. 
๐๘๕-๘๕๒๗๕๙๑ 
 
 

ปD ๓ สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห(ศาสตร( 
จํานวน ๘ รูป 
 



 

 

 
กลุ-มท่ี ๑๗ โรงเรียนหนองสองห�องวิทยา 

โรงเรียนเบ็ญจมิตรวิทยา 
โรงเรียนไตรคามวิทยา 
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 
โรงเรียนอมตะวิทยา 
โรงเรียนสีดาวิทยา (อ.สีดา จ.นครราชสีมา) 

พระครูสังฆรักษ(ขวัญประชา 
ธมฺมวุฑฺโฒ 
๐๘๗- ๙๔๗๕๑๑๘ 

ปD ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร(
การปกครอง 
จํานวน ๔ รูป 
 

 

หมายเหตุ:  

๑. ให�แต-ละกลุ-มออกปฏิบัติกิจกรรมในโครงการเครือข-ายแกนนําคนดีศรีอีสาน ปD ๒๕๕๗  เฉพาะในวัน
พฤหัสบดีและวันศุกร( หรือวันอ่ืนๆ นอกจากนี้ ท่ีเห็นสมควร 

๒. ให�แต-ละกลุ-มประสานโรงเรียนเปYาหมายโดยอาจารย(ผู�รับผิดชอบและพระนักศึกษาหัวหน�ากลุ-มนั้นๆ 
๓. ให�พระธรรมวิทยากรนักศึกษา เน�นการบรรยายธรรมเชิงบูรณาการ เพ่ือตอบสนองนโยบายโครงการ

สร�างความปรองดองสมานฉันท(โดยใช�หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู-บ�านรักษาศีล ๕ ”  ให�
สอดคล�องกับคําสั่งจังหวัดขอนแก-น ท่ี ๒๒๒๙/๒๕๕๗ และมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๕๗   

๔. เพ่ือปลูกฝ�งศีลธรรมให�เปPนนักเรียนแกนนําคนดีศรีอีสาน ในเรื่อง ศีล ๕, ความเปPนผู�นําตามแนว
พุทธ,  ความกตัญZูต-อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย(,ความปรองดองสมานฉันท(ของคนในชาติ 
เศรษฐกิจพอเพียง และนั่ งสมาธิ บําเ พ็ญจิตภาวนา ๙ นาที  ถวายเปPนพระราชกุศลแด-
พระบาทสมเ ด็จพระ เจ� าอยู- หั วภู มิพลอ ดุลย เดชมหาราช  สม เ ด็จพระนาง เจ� าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ(ทุกพระองค( ให�พระธรรมวิทยากรนักศึกษาใช�รูปแบบ
การแสดงธรรมหรือบรรยายธรรมโดย การรวมนักเรียนในห�องประชุมโรงเรียน หรือ การเข�าบรรยาย
ธรรมหน�าห�องเรียนในชั้นเรียนต-างๆ ตามท่ีผู�บริหารโรงเรียนนั้นๆ อนุญาต (เน�นชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) 

๕. ให�นักศึกษาสรุปผลโครงเครือข-ายแกนนําคนดีศรีอีสาน ภายในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

 
        
 
                                                                           (พระมหาสมัย ผาสุโก,ดร.) 
       ผู�อํานวยการศูนย(บริการวิชาการ 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 


