กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ้านโนนชัย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนเป้าหมาย
(คณะกาลังดาเนินการ)
กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี
บ้านโป่งนก ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
บ้านทุ่งคาหลวง ตาบลท่ามะไฟ
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ที่

กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
บ้านม่วง ตาบลบ้านม่วง
อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
กลุ่มที่ ๔ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
บ้านไทรงาม ตาบลพระพุทธบาท
อาเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย

กลุ่มที่ ๕ โรงเรียนภูทอกวิทยา
บ้านนาคาแคน ตาบลนาแสง
อาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มที่ ๖ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม
บ้านสระแก้ว ตาบลบุญทัน
อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู

กลุ่มนักศึกษา
๑.นายวิษณุ พันพิลา
๒.นางสาวชญานิน พรมคาบุตร*
๓.นางสาวนุชบาวรรณ บุญหล้า
๑.นางสาวศุภธิดา ศรีมา*
๒.นางสาวนุชจรี พันธฤทธิ์
๓.นางสาวอารยา เงินพูล
๔.นายการัน สัชเดวา
๑.นางสาวประวินา ราชแสง*
๒.นางสาวจิราพร แสงสุข
๓.นางสาวกนกพร ปันทอง*
๔.นางสาวกัลยา แสงแพง
๑.นางสาวนริศรา ลุนละตะ
๒.นางสาวภัคสิริ ศรีเล็ก*
๒.นางสาวสุกัญญา แพนดี
๔.สามเณรศักดิ์ชัย จันสีดา
๑.นางสาวนภัสภรณ์ เรืองศรี
๒.นางสาวธัญญลักษณ์ กันยานุช
๓.นางสาวสุภาวรรณ พันธัง*
๔.นางสาวฐิติภัทร อินทมาตย์
๑.นางสาวเบญจมาศ ชัยชาญ
๒.นางสาววิภาพร มังคุรุดร
๓.นางสาวรจนา ปุระเสทะยัง*

อาจารย์ที่ปรึกษา
พระใบฎีกาทวี อภโย
๐๘-๖๒๒๗-๒๐๔๘
นายกิตติยานนท์ วรรณวงษ์
พระมหาจักรี ญาณสมฺปนฺโน
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร
๐๘-๐๔๐๑-๑๘๙๖
พระครูธรรมาภิสมัย,ดร.
๐๘-๖๗๘๙-๖๒๗๔
นายสุพรรณ ก้อนคา
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,ดร.
๐๘-๙๗๑๐-๕๓๑๑
นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์
พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต
๐๘-๖๔๕๕-๙๕๙๑
นายวิญญู เถาสุวรรณ
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ
๐๘-๔๗๔๓-๘๕๗๙
นายถาวร วรบุตร
นายมนต์เทียน มนตราภิบูลย์
๐๘-๙๖๒๒-๙๓๗๑

๑.นางสาวนัฐฐิตรา ดอนเขื่อนโสม พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.
๒.นางสาวเบญจวรรณ เมืองจันทร์* ๐๘-๔๖๐๔-๓๓๑๓
๓.นางสาวภานุมาศ วงศ์คา
นางภัทรลดา วงษ์โยธา
๔.นางสาวศิริลักษณ์ ศรีชมชื่น
นายอาทิตย์ ผ่านพูล
๑.นางสาววรรษกาญจน์ จักรบุตร* พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
บ้านหนองแสง ตาบลกุดหมากไฟ ๒.นางสาวพรรณทิพา ชาวเหนือ ๐๘-๖๘๖๘-๕๔๒๘
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ๓.นางสาวนุสบา เสนาวุฒิ
นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี

กลุ่มที่ ๗ โรงเรียนนาแกวิทยา
บ้านหนองสิม ตาบลนาแก
อาเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลาภู
กลุ่มที่ ๘ โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม

กลุ่มที่ ๙ โรงเรียนผาน้าทิพย์วิทยา
บ้านผาน้าย้อย ตาบลผาน้าย้อย
อาเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มที่ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
๑๐ บ้านภู ตาบลบ้านเป้า
อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร

๑.นางสาวอรวรรณ สายทอง*
๒.นางสาวณัฏฐ์พิริยา โสภา
๓.นางสาวสุดารัตน์ โม่งโอชา
๔.นางสาวอภัสนันท์ ถิ่นทิพย์
๑.นางสาวปิยธิดา ชูคันหอม*
๓.นางสาวสุจิตตรา โชคเฉลิม
๓.นางสาวนลินรัตน์ อุดเมืองเพีย
๔.นางสาวคาแสงรุ้ง ทิงิ้วงาม

พระมหาประสงค์ กิตฺติญาโณ,ดร.

๐๘-๒๘๕๖-๕๙๓๖
นายสมควร ข่าสะโปน
พระมหาวิรุธ วิโรจโน
๐๘-๕๓๐๙-๔๐๘๔
นายสุทธินันท์ พรมพันธ์ใจ

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ : อ.แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ๐๘-๐๔๐๑-๑๘๙๖, อ.สุพรรณ์ ก้อนคา ๐๘-๑๑๔๔-๓๔๑๓
๑. นักศึกษาทุกกลุ่มต้องขอหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง หนังสือส่งตัวเพื่อติดต่อประสานโรงเรียนก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๒. วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. : อบรมงานสารบรรณและงานเอกสาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. : ปฐมนิเทศและสัมมนากิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
๓. วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. : ออกเดินทางฯ /รายงานตัว วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทุกกลุ่ม
๔. สิ่งที่จะต้องเตรียม : เอกสารต่างๆ เต็นท์นอน เสื้อกันหนาว ผ้าขาวม้า หมวก ไฟฉาย ยาประจาตัว หรือ
ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จาเป็น
๕. ให้นักศึกษาขออนุญาตพักที่บ้านพักครูในโรงเรียน หรือขอพักที่วัดใกล้โรงเรียน (พร้อมทากิจวัตรในวัดด้วย)

๖. ให้นักศึกษาฝึกงานใน “หมวดภาษาอังกฤษ” และทางานอื่นๆ ตามคาสั่งของผู้อานวยการและครูผู้ดูแล
๗. เมื่อเสร็จสิ้น “โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู” แล้ว ให้เขียนรายงานและสรุปเป็น VDO กิจกรรมต่างๆ ส่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชา ภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
๘. อาจารย์ประจาสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะเดินทางไปนิเทศในระหว่างฝึกประสบการณ์

