
 

 

 

แผนการจดัการเรยีนการสอนบาลแีละการสอบประโยคบาลสีนามหลวง  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ส านักเรยีนคณะสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิา 

 
 

แผนการจดัการเรยีนการสอน 

ส านักเรยีนคณะสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมริกา 

ระยะเวลา (๙ เตอืน)   

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑.  จดัการเรยีนการสอนภายในวดั/ส  านกัสงฆท์ีอ่ยู่ปฏบิตัศิาสนกจิตามอธัยาศยั/ ศึกษาดว้ยตนเอง 

๒.  จดัการเรยีนการสอนผ่านสือ่สมยัใหม่ (อนิเตอรเ์น็ต) สอนผ่าน VDO Conference, YouTube, Facebook, Line   

๓.  จดัการเรยีนการสอนโดยนดัรวมตวั เพือ่ตวิเขม้ฝึกท าปญัหาจรงิตามเก็งทีก่  าหนดใหใ้นเวลา ๒ อาทติยต่์อ ๑ คร ัง้  

 (๑ เดอืน นดัท  าปญัหาจ านวน ๒ คร ัง้ มที ัง้หมด ๘ เดอืน (ก.ย.-เม.ย.) รวมจ านวน ๑๖ คร ัง้)  

๔.  จดัการเรยีนการสอนแบบนดัตวิเขม้ ๒ เดอืน ต่อ ๑ คร ัง้ ๆ ละ ๑ อาทติย ์ รวมจดัอบรมท ัง้หมด จ านวน ๔ คร ัง้ 

(๑.ต.ค.= วดัพระธรรมกาย, ๒.ธ.ค.=วดัพระธาตดุอยสุเทพUSA, ๓.ก.พ.=วดัรตันปญัญา, ๔.เม.ย.=วดัสุทธาวาส)  

๕.  จดัประชมุคณะกรรมการฯ และครูสอน เพือ่เตรยีมการอบรมบาลก่ีอนสอบและสอบบาลสีนามหลวง 

๖.  จดัโครงการอบรมบาลก่ีอนสอบ คร ัง้ที ่๑ ประมาณ ๒ อาทติย ์๑๔ วนั  (๑๖ – ๒๙ พ.ค.๕๙) วดัสมเดจ็พระมหาฯ 

๗.  ด าเนินการสอบประโยคบาลสีนามหลวง คร ัง้ที ่๑ ป.๑-๒ ถงึ ป.ธ.๕ (๓๐ พ.ค. - ๑ ม.ิย. ๕๙) วดัไทยลอสแองเจลสิ 

๘.  จดัโครงการอบรมบาลก่ีอนสอบ คร ัง้ที ่๒ ประมาณ ๑ อาทติย ์(๑ – ๗ ก.ค. ๕๙) ณ วดัพระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นีย 

๙.  ด าเนินการสอบประโยคบาลสีนามหลวง คร ัง้ ๒ (ซ่อม) (๘ – ๑๐ ก.ค. ๕๙) วดัไทยลอสแองเจลสิ 

           

 

 
 



ตารางเรียนและติวเข้มฝึกท าปัญหาตามเก็ง เป็นประจ า ๒ สัปดาห์ ต่อ ๑ คร้ัง และ ๒ เดอืน ต่อ ๑ คร้ัง   

หมายเหต.ุ..  

 ๑. หากสถานทีอ่บรมวดัใด..มกีจิกรรมงานของวดัในวนัเรยีนหรอืตวิท  าปญัหา ขอใหแ้จง้เพือ่เปลีย่นเป็นวนัอืน่ทีส่ะดวกส าหรบัวดันัน้ ๆ 

 ๒. ใหน้กัเรยีนแต่ละช ัน้ประโยคต ัง้แต่ ป.๑-๒ ถงึ ป.ธ.๕  ดูหนงัสอืตามเก็งทีก่  าหนดใหก่้อนจะทีม่าสรุปตวิเก็งและท าปญัหาในวนัเวลาทีก่  าหนด 

เดือน วนั สถานที่ตวิและท าปญัหา 
กจิกรรมการเรียนการสอน หมายเหต ุ

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐  

กนัยายน 
อาทติยท์ี่ ๖ วดัไทยลอสแองเจลสิ พธิเีปิดปฐมนิเทศเรยีนบาลแีละวางแผนการเรยีนการสอน งานวนัร าลกึหลวงเตี่ย 

องัคารที่ ๒๒ วดัพระธาตดุอยสเุทพ เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๑  

ตลุาคม 

องัคารที่ ๖ วดัพระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นีย เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๒  

องัคารที่ ๒๐ วดัรตันปญัญา  เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๓  

๒๘ ต.ค. – ๔ พ.ย. วดัพระธาตดุอยสเุทพ อบรมรวม ๗ วนั ภายใน ๒ เดอืน ต่อ ๑ คร ัง้ (คร ัง้ที ่๑)   

พฤศจกิายน 
องัคารที่ ๑๐ วดัพทุธวปิสัสนา  เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๔  

องัคารที่ ๒๔ วดัสทุธาวาส เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๕  

ธนัวาคม 

อาทติยท์ี่ ๖ วดัพทุธจกัรมงคลรตันราม เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๖  

๑๓ – ๑๙ ธ.ค. วดัพระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นีย อบรมรวม ๗ วนั ภายใน ๒ เดอืน ต่อ ๑ คร ัง้ (คร ัง้ที ่๒)  

ศกุรท์ี่ ๒๕ วดัไทยลอสแองเจลสิ เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๗ วนัพระ/ฟังพระปาฏโิมกข ์

มกราคม 
องัคารที่ ๑๒ วดัพระธาตดุอยสเุทพ เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๘  

องัคารที่ ๒๖ วดัพระธรรมกายแคลฟิอรเ์นีย เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๙  

กมุภาพนัธ ์
๑๔ – ๒๐ ก.พ. วดัรตันปญัญา อบรมรวม ๗ วนั ภายใน ๒ เดอืน ต่อ ๑ คร ัง้ (คร ัง้ที ่๓)  

จนัทรท์ี่ ๒๒ วดัไทยลอสแองเจลสิ เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๑๐ วนัพระ/ฟังพระปาฏโิมกข ์

มีนาคม 
องัคารที่ ๘ วดัพทุธวปิสัสนา เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๑๑  

๒๐ – ๒๗ มี.ค. วดัสทุธาวาส อบรมรวม ๗ วนั ภายใน ๒ เดอืน ต่อ ๑ คร ัง้ (คร ัง้ที ่๔)  

เมษายน 
องัคารที่ ๕ วดัพทุธจกัรมงคลรตันาราม เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๑๒  

พฤหสับดทีี่ ๒๑ วดัไทยลอสแองเจลสิ เรยีน/ตวิเก็งภาคเชา้ เรยีน/ตวิเก็งภาคบ่าย ท าปญัหาตามเก็งคร ัง้ที ่๑๓ วนัพระ/ฟังพระปาฏโิมกข ์

อบรมกอ่นสอบ

และสอบบาลี

ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วนัที ่๑๑ – ๑๕ พฤษภคม ๒๕๕๙   ประชมุสมชัชาสงฆไ์ทยในสหรฐัอเมรกิาและผูกพทัธสมีาตดัหวายฝงัลูกนิมติ  ณ วดัสุทธาวาส 

วนัที ่๑๖ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จดัโครงการอบรมบาลก่ีอนสอบ จ านวน ๑๔ วนั ณ วดัสมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย ์

วนัที ่๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม, ๑ มถินุายน ๒๕๕๙  สอบประโยคบาลสีนามหลวง ประจ าปี ๒๕๕๙ ณ วดัไทยลอสแองเจลสิ  

วนัที ่๑ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  จดัโครงการอบรมบาลก่ีอนสอบ คร ัง้ ๒ จ านวน ๗ วนั ณ วดัพระธรรมกาย แคลฟิอรเ์นีย 

วนัที ่๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  สอบประโยคบาลสีนามหลวง คร ัง้ที ่๒ ณ วดัไทยลอสแองเจลสิ 

 


