
คําส่ังสํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุมท่ี ๑๑ 
ที่ 06 /๒๕๕๗ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อยกระดบั 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูมาตรฐานการศึกษา” 

--------------------------- 
ดวยสํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมท่ี ๑๑ ไดกําหนดจัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูมาตรฐานการศึกษา” ระหวาง 
วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง(พระอารามหลวง) ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูมาตรฐานการศึกษา” 
ประกอบดวย 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. พระครปูริยัติกิจธํารง  ประธานกลุมท่ี ๑๑ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหามนญู  จิตฺตนายโก  รองประธานกลุมท่ี ๑๑ รอประธานกรรมการ 
๓. พระมหาธนะวัฒน  ชิตมาโร  รองประธานกลุมท่ี ๑๑ รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาบญุถิ่น  ปฺุญสิริ ผอ.โรงเรีนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๕. พระครปูญญาสิริวิมล  ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ 
๖. พระมหาสันติภาพ  โชติปฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนบรูพาวิทยานุสรณ กรรมการ 
7. พระครสัูงฆรักษชาญณรงค  จิรเมธี   เลขานุการกลุมท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

ใหมีอํานาจและหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. กําหนดกรอบนโยบายการจัดโครงการ 
๒. ใหขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น  และคําปรึกษาแกคณะกรรมการฝายตางๆ กํากับดูแลการ 

ใชจายงบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอ 
๓. อื่นๆ
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คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑. พระมหามนญู  จิตฺตนายโก รองประธานกลุมท่ี ๑๑ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาธนะวัฒน  ชิตมาโร    รองประธานกลุมที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. พระครสัูงฆรักษชาญณรงค  จิรเมธี  เลขานุการกลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
5. นายชินภัทร  พิมลา          นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
6. นายมงคล  นิยมเหมาะ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
๗. นายพัฒนพล  คํากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางจิตติรัตน  นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหมีอํานาจและหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. ดําเนินการจัดโครงการใหเปนไปตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
๒. อื่นๆ 

คณะกรรมการฝายสถานท่ี 
๑. พระมหาบญุถิ่น  ปฺุญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายพัฒนพล  คํากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นายชินภัทร  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
๔. นายอัครวัฒน  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมที่ ๑๑ กรรมการ 
5. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. จัดเตรียมและตกแตงสถานที่ ณ บริเวณที่โครงการกําหนดไว 
๒. กําหนดที่พกัสําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสม 
๓. จัดโตะหมูบูชา, ธูป, เทียน  ใหเรียบรอย 
๔. จัดที่นั่งสําหรับผูเขารับการฝกอบรมและแขกผูมีเกียรตริวมงานใหเพียงพอ 
๕. อื่นๆ
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คณะกรรมการฝายสวัสดิการและปฏิคม 
๑. พระมหาธนะวัฒน  ชิตมาโร  รอประธานกลุมท่ี 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ รองประธานกรรมการ 
3. นายพัฒนพล  คํากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี 11 กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี 11 กรรมการ 
5. นางนฤมล ชยสิทธิภัทร รอง ผอ.โรงเรียนสระมะคาวิทยา กรรมการ 
6. นายชินภัทร  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี 11 กรรมการ 
7. นางจิตติรัตน  นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 
8. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. จัดเตรียมอาหาร/น้ําดื่ม/น้ําปานะไวบริการผูเขารบัการฝกอบรม 
๒. อื่นๆ 

คณะกรรมการฝายการเงินและบัญช ี
๑. พระมหามนญู  จิตฺตนายโก รองประธานกลุมที่ 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระครสัูงฆรักษชาญณรงค  จิรเมธี  เลขานุการกลุมท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
๓. นายทองสา  สิงหคํา  รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กรรมการ 
4. นางจิตติรัตน  นุชนารถ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. จัดเตรียมงบประมาณคาใชจายในโครงการ 
๒. จัดทําบญัชีสรุปรายรับ – รายจาย 
๓. อื่นๆ 

คณะกรรมการเครื่องเสียง/บันทึกภาพ 
๑. นายชินภัทร  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ ประธานกรรมการ 
๒. นายอัครวัฒน  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. นายพัฒนพล  คํากมล     นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
4. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. ประสานงานติดตั้งเคร่ืองเสียงใหเรียบรอยและพรอมใชงาน 
๒. บันทึกภาพกจิกรรมตัง้แตพิธีเปด จึงถึงเสร็จพิธี 
๓. อื่นๆ
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คณะกรรมการประเมินโครงการ 

๑. พระครปูญญาสิริวิมล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
รัตโนภาสวิมลศึกษา 

ประธานกรรมการ 

2. นายพัฒนพล  คํากมล       นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. นายชินภัทร  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
5. นายมงคล  นิยมเหมาะ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
6. นางจิตติรัตน  นุชนารถ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. ออกแบบสอบถาม/แบบประเมินโครงการ 
๒. รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผลการดําเนินโครงการ นําเสนอตอประธาน 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๓. อื่นๆ 

คณะกรรมการฝายพิธีการ 
๑. พระมหามนญู  จิตฺตนายโก รองประธานกลุมท่ี 11 ประธานกรรมการ 
๒. นายชินภัทร  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. นายอัครวัฒน  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการ 
4. นายพัฒนพล  คํากมล     นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 
5. นายมงคล  นิยมเหมาะ    นักวิชาการศาสนศึกษา กลุมท่ี ๑๑ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหมีหนาท่ี  ดังน้ี 
๑. ดําเนินการตามกําหนดการ  ตั้งแตตน  จนเสร็จพิธี 
๒. จัดทําคํากลาวรายงานพิธีเปด-ปด /คํากลาวเปด-ปดงาน 
๓. อื่นๆ 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

(พระครูปริยัติกิจธํารง) 
ประธานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา กลุมท่ี 11


