
 
 

ท่ี  สศป ๐๓๐๘/ว๖๓ สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 แผนกสามัญศึกษา เขต ๘  วัดลําดวน 
 อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

 

 ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

เรียน ผู4อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ (ท่ีได4รับการจัดสรรเข4าร7วมโครงการ) 
 

สิ่งท่ีส7งมาด4วย ๑. ตารางการอบรมพัฒนาศักยภาพครูฯ   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. แบบตอบรับเข4าร7วมการอบรม    จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๓. ตารางรายชื่อโรงเรียนท่ีได4รับการจัดสรรเข4าร7วม  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

  ด4วย สํานักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร7วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห7งชาติ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาให4มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพสู7ยุคสังคมแห7งการ
เรียนรู4 ฉะนั้นครูจึงเปCนบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เพราะเปCนกลไกลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู4เรียน โดยมุ7งเน4นให4ครูเปCนผู4เอ้ืออํานวยให4ผู4เรียนเกิดการเรียนรู4สามารถจัดการเรียนรู4ได4อย7างมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู4อย7างต7อเนื่อง 
 

  ดังนั้น สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ จึงขอให4ท7านคัดเลือกครูใน
โรงเรียน จํานวน ๑ รูป/คน เข4าร7วมโครงการอบรมดังกล7าว ระหว7างวันท่ี ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุม
พุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยขอให4กรอกแบบตอบรับเข4าร7วมการอบรม และส7งสํานักเขต
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ ภายในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดําเนินการต7อไป 
 

 เรียนมาด4วยความนับถือ 
  
  

 (พระโสภณพุทธิธาดา) 
 รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
 
 

กองอํานวยการ 
โทรศัพทG/โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๑๑๕๒, ๐๘ ๘๘๗๖ ๖๖๑๐ 
ไปรษณียGอิเล็กทรอนิกสG  group_ps_8@hotmail.com 



 
 

ตารางรายช่ือโรงเรียนท่ีได�รับการจัดสรรเข�าร�วม 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ระหว�างวันท่ี ๔ - ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ หอประชุมพุทธมณฑล สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

ท่ี ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 

๑  วัดโสมนัสสันตยาราม อุดรธานี  

๒  ประสาทคณานุกิจวิทยา อุดรธานี  

๓  อุตตรทิศวิทยา อุดรธานี  

๔  พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว7างสามัคคี อุดรธานี  

๕  วัดศิริมงคล อุดรธานี  

๖  วัดโคเขตตาราม อุดรธานี  

๗  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น อุดรธานี  

๘  พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) อุดรธานี  

๙  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม อุดรธานี  

๑๐  วัดอุดมอินทราวาส อุดรธานี  

๑๑  บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย หนองคาย  

๑๒  วัดโกเสยเขต หนองคาย  

๑๓  วัดอัมพวัน หนองคาย  

๑๔  พระปริยัติธรรมวัดบ4านบอนวิทยา หนองคาย  

๑๕  พระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณG หนองคาย  

๑๖  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คํา สกลนคร  

๑๗  วัดพระธาตุศรีมงคล สกลนคร  

๑๘  พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ4งแสงอรุณวิทยา สกลนคร  

๑๙  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป_าสุทธาวาส สกลนคร  

๒๐  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ บึงกาฬ  

 
หมายเหตุ : จัดสรรตามเกณฑGการพิจารณาท่ีสํานักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กําหนดไว4 
 
 



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระหว่าง 

วันที่ ๔ - ๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

************************************* 

 ๑. ชื่อ-นามสกุล (ฉายา) ................................................................................................................ 
     ตำแหน่ง ครโูรงเรียน………………………………................………………........…สำนักเขต.................. 
     วัด...............................ตำบล..........................อำเภอ..........................จังหวัด............................ 
     รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์มือถือ ............................. E-mail : ............................. 
 ๒. มีความประสงค์ 
      เข้าร่วมการประชุม 

     ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจาก
....................................................................................   

 ๓. แจ้งความประสงค์จัดที่พัก 
              เข้าพักตามที่จัดให้ วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕ รวม ๒ คืน 
               ไม่พัก (จัดหาที่พักเอง)          
                                     
 
 
 
                                                        ลงชื่อ …………………………………………………………. 
                                                               (..................................................................) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียน......................................................... 
 
 
 
หมายเหตุ :  ส่งแบบตอบรับฯ ที่สำนักเขต โรงเรียนสังกัด ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 



ตารางการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 

ระหว่างวันที่  ๔  -  ๕   สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  หอประชุมพุทธมณฑล   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ   ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล   จงัหวันครปฐม 

          เวลา        
วัน 

 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. 

 
๐๙.๔๕ - ๑๑.๑๕ น. 

๑๑.๑๕ - 
๑๒.๓๐  

 
๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. 

 
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๔  ส.ค. ๒๕๖๕ 

ลงทะเบียน  ๐๗.๐๐ -๐๙.๐๐ น.     
 

 

พิธีเปิด 
โดย 

 

สมเด็จพระธีรญาณมุนี 
ประธานกรรมการ 

การศกึษาพระปริยัตธิรรม 
 

ประธานกรรมการการศึกษาฯ 
กล่าวถวายรายงาน 

 

บรรยายพิเศษ  เรือ่ง  
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา    
กับการพัฒนาครแูบบยั่งยืน 

 

โดย 
 

นายสิปป์บวร  แก้วงาม 

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

ฉันภัตตาหารเพล-พักอิริยาบท 

บรรยายพิเศษ เรื่อง   
พรบ.การศกึษา พระปริยตัธิรรม     

พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติ      
ที่เกี่ยวข้อง 

 

โดย 
พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห ์

ที่ปรึกษานายกรฐัมนตรี    
ด้านการพระพุทธศาสนา 

 

 

เสวนา เรื่อง         
นโยบายการจดัการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศึกษา ทีส่อดคล้อง
กับ พรบ.การศึกษาพระปริยตัิธรรม   

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

โดย 
 

คณะผู้บริหาร สำนักงาน สศป.  
 

 

 
 

๐๘.๔๐ - ๑๑.๑๕ น. ๑๑.๑๕ - 
๑๒.๓๐  

 

๑๒.๓๐ - ๑๔.๒๐ น. 
 

๑๔.๒๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๕  ส.ค. ๒๕๖๕ 

ลงทะเบียน ๐๗.๐๐ -๐๘.๔๐ น.     
 

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง    
การเรียนการสอนสอนอย่างมีคุณภาพ กับงานวิจัยในชัน้เรียน   

 

โดย 
 

ผศ.สุพิมล  ศรศักดา 
ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วข.อุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ฐานดิา  มั่นคง  
รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วส.ศรีสะเกษ 

 

ฉันภัตตาหารเพล-พักอิริยาบท 

บรรยาย เรื่อง  
การเรียนการสอน   

โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมคีุณภาพ  
กับครูยคุใหม ่

 

โดย 
นายนพดล  เพ็ญประชุม 

นักวชิาการคอมพวิเตอร ์มจร. 

  

พิธีปิด และบรรยายสรุป 
 

โดย 
 

พระราชวัชราภรณ ์
ประธานกรรมการการศึกษา 

พระปริยตัิธรรม แผนกสามญัศึกษา 
 

ผอ.พศ. 
กล่าวถวายรายงาน 

หมายเหต ุ  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


