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ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ 
ที่ 06 /๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  รุ่นที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560  

--------------------------- 
  

ด้วยส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่  24-26  กุมภาพันธ์  2561  
ณ  โรงแรมภูรัญญารีสอร์ท  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มท่ี 8 กลุ่มที่ 9 (จังหวัดอุบลราชธานี) กลุ่มที่ 11 และกลุ่มท่ี 14 จ านวน 240 รูป/คน  
เข้าร่วมโครงการครั้งนี ้  

 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  ดังตอ่ไปนี้ :- 

  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 8,9,11 และกลุ่มที่ 14 
2. รองประธานและเลขานุการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 8,9,11 
    และกลุ่มที่ 14 
3. ผู้จัดการ/ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 8,9,11 
    และกลุ่มที่ 14 ทุกโรง 
4. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
5. รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
6. ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
7. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, 
    และจังหวัดศรีสะเกษ 
8. ผู้อ านวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
9. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา 



(๒) 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. พระครูปริยัติกิจธ ารง  ประธานกลุ่มที่ ๑๑ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก  รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูปริยัติรัตนวิชัย         รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รองประธานกรรมการ 
4. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ  เลขานุการกลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

        ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ก าหนดกรอบนโยบายการจัดโครงการ 
๒. ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  และค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ก ากับดูแล

การใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ 
๓. อ่ืนๆ 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก       รองประธานกลุ่มที่ ๑๑ ประธานกรรมการ 
๒. พระปริยัติรัตนวิชัย                 รองประธานกลุ่มที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ    เลขานุการกลุ่มท่ี ๑๑ กรรมการ 
4. นายภัทรพล  ค ากมล        นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ กรรมการ 
5. นายอัครวัฒน์  ขันยา        นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑     กรรมการ 
6. นายมงคล  นิยมเหมาะ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑     กรรมการ 
๗. นายชินภัทร์  พิมลา          นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 
8. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
1. ด าเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด 
2. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก       รองประธานกลุ่มที่ 11     ประธานกรรมการ 
๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย             รองประธานกลุ่มที่ 11                น รองประธานกรรมการ 
3.  พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ   เลขานุการกลุ่มที่ 11                     กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ขันยา              นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑     กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ             นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑     กรรมการ 
6. นายชินภัทร์  พิมลา                นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11     กรรมการ 
7. นายภัทรพล  ค ากมล     นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑     กรรมการและเลขานุการ 
8. นายมงคล  นิยมเหมาะ    นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

    ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการตามขัน้ตอนก าหนดการ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธี 
๒. จัดท าค ากล่าวรายงานพิธีเป ด-ป ด /ค ากล่าวเป ด-ป ดงาน 



(๓) 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่/จัดหาที่พัก 
1. พระครูปริยัติรัตนวิชัย            รองประธานกลุ่มที่ 11 ประธานกรรมการ  
2. พระมหาสันติภาพ  โชติปัญโญ  เลขานุการกลุ่มที่ 11 รองประธานกรรมการ 
3. นายภัทรพล  ค ากมล            นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
4. นายชินภัทร์  พิมลา               นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑     กรรมการ 
5. นายอัครวัฒน์  ขันยา             นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
6. นายมงคล  นิยมเหมาะ           นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

    7. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ           นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     
              ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 

๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ณ บริเวณท่ีโครงการก าหนดไว้ 
๒. ประสานงานขอใช้สถานที่พัก/ก าหนดที่พักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม                 

และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ตามความเหมาะสม 
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา, ธูป, เทียน  ให้เรียบร้อย 
๔. จัดที่นั่งส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานให้เพียงพอ  
๕. อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก    รองประธานกลุ่มที่ 11                 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปัญโญ  เลขานุการกลุ่มที่ 11 รองประธานกรรมการ 
3. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11               กรรมการ 
4.  นางคทัรินทร์  วัฒนเนติกุล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9           กรรมการ 
5. นางสิริมา  ทิพรักษ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9                    กรรมการ 
6.  นายทองพิณ  เมืองซอง  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 14             กรรมการ 
7.   นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์  นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 8            กรรมการ 
8. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11                กรรมการและเลขานุการ 
9. นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.. นายอภินนท์  ดาจง      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

     ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. จัดเตรียมน้ าร้อน/น้ าดื่ม/น้ าปานะไว้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธีเป ด-ป ด

โครงการฯ 
๒. อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร น้ าดื่ม และน้ าปานะ 
๑. พระครูปริยัติรัตนวิชัย                 รองประธานกลุ่มที่ 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ       เลขานุการกลุ่มท่ี 11                  รองประธานกรรมการ 



(๔) 
 

3. นายภัทรพล  ค ากมล           นักวิชาการศาสนศึกษากลุ่มที่ 11 กรรมการ 
4.  นายอัครวัฒน์  ขันยา           นักวิชาการศาสนศึกษากลุ่มที่ 11 กรรมการ 
5. นายชินภัทร์  พิมลา             นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
6. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑         กรรมการและเลขานุการ 
7. นายมงคล  นิยมเหมาะ       นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

              ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. จัดเตรียมน้ าดื่ม น้ าปานะให้เพียงพอต่อการต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้ร่วมงาน 
๒. จัดหาโต๊ะจีน, ถวายพระเถรานุเถระ, และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก           รองประธานกลุ่มที่ 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ       เลขานุการกลุ่มท่ี 11                  รองประธานกรรมการ 
๓. นายทองสา  สิงห์ค า          รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา       กรรมการ 
4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑         กรรมการและเลขานุการ 

 

     ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ 
2. จัดท าบัญชีสรุปรายรับ – รายจ่าย 
3. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

8. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
๑. พระมหาสันติภาพ  โชติปัญโญ  เลขานุการกลุ่มที่ 11     ประธานกรรมการ 
๒. นายอัครวัฒน์  ขันยา      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. นางคัทรินทร์  วัฒนเนติกุล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9            กรรมการ 
4. นายจิรานุวัฒน์  นิยมวงศ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 9              กรรมการ 
5. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์  นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 8             กรรมการ 
6.   นางสาวชฬิตา  สว่างพิทักษ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8           กรรมการ 
7.  นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11   กรรมการและเลขานุการ 
8. นายทองพิณ  เมืองซอง  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 14  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

     ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. จัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียน/ประดับตกแต่งให้สะอาดสวยงามพร้อมใช้งาน 
๒. ลงทะเบียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าอบรมให้เรียบร้อย 
๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



(๕) 
 

9. คณะกรรมการเครื่องเสียง/บันทึกภาพ 
๑. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11     ประธานกรรมการ 
๒. นายชินภัทร์  พิมลา         นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. นายจิรานุวัฒน์  นิยมวงศ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 9              กรรมการ 
4. นายทองพิณ  เมืองซอง  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 14              กรรมการและเลขานุการ 

 

     ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ประสานงานการติดตั้งเครื่องเสียงให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 
๒. บันทึกภาพกิจกรรมตั้งแต่พิธีเป ด จึงถึงเสร็จพิธี 
๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

10. คณะกรรมการกองเลขานุการ 
๑. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ   เลขานุการกลุ่มที่ 11                              ประธานกรรมการ 
2. นายภัทรพล  ค ากมล       นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑     รองประธานกรรมการ 
3. นายชินภัทร์  พิมลา          นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ขันยา        นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑    กรรมการ 
5. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑    กรรมการ 
6. นายมงคล  นิยมเหมาะ      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑    กรรมการและเลขานุการ 

 

      ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอบรม/ออกแบบสอบถาม/

แบบประเมินโครงการ 
๒. ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อย อ านวยความสะดวกให้แก่คณะวิทยากร  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าอบรม 
๓. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน          

ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
๔. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

11. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์วุฒิบัตร-เกียรติบัตร 
๑. พระครูปริยัติรัตนวิชัย            รองประธานกลุ่มที่ 11     ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ  เลขานุการกลุ่มที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
3. นายภัทรพล  ค ากมล      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑             กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ขันยา      นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑             กรรมการ 
5. นายชินภัทร์  พิมลา        นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑             กรรมการ 
6. นายมงคล  นิยมเหมาะ    นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11             กรรมการและเลขานุการ 
7. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ    นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

     



(๖) 
 

               

 
ให้มีหน้าที่  ดังนี้ 

1. จัดท าเกียรติบัตร/วุฒิบัตร  เพ่ือมอบให้แก่คณะวิทยากร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ผ่านการอบรม 

2. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

    ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทุกรูป/ท่าน  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองและความม่ันคงของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสืบไป 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕61 
 
                                         

           (พระครูปริยัติกิจธ ารง) 
             ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 

ประธานอ านวยการจัดงาน 


