
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๓  

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  

ณ โรงเรียนรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์
********************************************* 

ผู้มาประชุม  
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือผู้แทน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
จ ำนวน ๘๕ โรงเรียน 

ผู้ไม่มาประชุม 

    ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นำยส ำเริง บุญโต   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓   ประธำนที่ประชุม   
 ๒. นำยกฤษ ละมูลมอญ  รองผู้อ ำนวยกำร          รองประธำน 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓  
 ๓. นำงปติมำ  กำญจนำกำศ รองผู้อ ำนวยกำร           รองประธำน 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓  
 
 ๔. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยหรือตัวแทนทุกกลุ่ม/หน่วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ 
 ๕. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ 
 ๖. น.ส.ชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   เลขำนุกำร  
 ๗. นำยสิรวชิญ์  แสนดี   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๘. นำงกุลเศษฐ บำนเย็น ครูธุรกำร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 

 

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.กำรมอบ... 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ก่อนวาระการประชุม 
๑. มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่รายงานข้อมูลบุคลากรที่สมัครเป็นสมาชิก Obec Line ครบ ๑๐๐% ได้แก่
  

1) โรงเรียนลำนทรำยพิทยำคม  2) โรงเรียนกระเทียมวิทยำ 
3) โรงเรียนโคกยำงวิทยำ   4) โรงเรียนหนองสนิทวิทยำ 
5) โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม  6) โรงเรียนนำบัววิทยำ 
7) โรงเรียนประดู่แก้วประชำสรรค์  8) โรงเรียนวังข่ำพัฒนำ 
9) โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ  10) โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ 
11) โรงเรียนบึงนครประชำสรรค์  12) โรงเรียนสวำยวิทยำคำร 
13) โรงเรียนกำบเชิงวิทยำ  14) โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ 
15) โรงเรียนพนำสนวิทยำ  16) โรงเรียนห้วยจริงวิทยำ 
๑๗) โรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ  ๑๘) โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 
๑๙) โรงเรียนหนองอียอวิทยำ  ๒๐) โรงเรียนศรีไผทสมันท์ 
๒๑) โรงเรียนแร่วิทยำ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

๒. การแสดงความยินดี นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2561 

  ตำมที่ กระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำและสถำนศึกษำ เพ่ือรับ
รำงวัลพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 และประกำศรำยชื่อ นักเรียน นักศึกษำและสถำนศึกษำ                           
ที่ได้รับรำงวัลพระรำชทำน และรำงวัลชมเชย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 แล้วนั้น  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  จึงขอแสดงควำมยินดีกับนักเรียนและ
สถำนศึกษำท่ีได้รับรำงวัลพระรำชทำน และรำงวัลชมเชย  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  ดังต่อไปนี้  
   1) สถำนศึกษำรำงวัลพระรำชทำน ขนำดใหญ่ 
    โรงเรียนสิรินธร 
   2) นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ขนำดใหญ่ 
    เด็กชำยธนกฤต   แม่นผล  โรงเรียนบัวเชดวิทยำ 
   3) นักเรียนรำงวัลพระรำชทำน ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ขนำดเล็ก 
    นำงสำวมุทิตำ  แสงเรือง  โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน   
   4) นักเรียนที่ได้รับรำงวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
    ขนำดกลำง  นำยธีรภัทร  สำโสภำ  โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
    ขนำดใหญ่   นำยธนกร  พูดเพรำะ  โรงเรียนสุรวิทยำคำร 

ที่ประชุม รับทรำบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.ประธำน... 

 
 
 

๓. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจ าปี 2560  
  ตำมที่ ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้ด ำเนินกำรคัดเลือก
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือส่งไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ เพ่ือประกำศ “กำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น” 
ประจ ำป ี2560 นั้น  
  บัดนี้ เลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติได้ลงนำมประกำศ กำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
ดีเด่น” ประจ ำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จึงขอประกำศผล
กำรคัดเลือกพร้อมประกอบพิธีมอบใบประกำศเกียรติคุณ “กำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น” ประจ ำปี 
2560 ให้แก่ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 ประเภท ชื่อ – นามสกุล สถานศึกษา/หน่วยงาน 
 ผู้บริหาร 1. นำยชูชำติ   คิดดี โรงเรียนสังขะ 
 2. นำยอำยุ   คิดดี โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 
 ผู้สอน 3. ว่ำที่ร้อยตรี กฤดิชญ์ภำกรณ์   มนต์ดี โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม 
 4. นำงนฤมล   ทิมแท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 
 5. นำยธัชชัย   ยั่งยืน โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
 6. นำยเรืองณวิน   มีดินด ำ โรงเรียนพนมดงรักวิทยำ 
 ผู้สนับสนุน 7. นำงอรุณีย์   มนต์ดี โรงเรียนทุ่งกุลำพิทยำคม 

 8. นำยวัชรำ   สำมำลย์ สพม.33 

ที่ประชุม รับทรำบ 

๔. การมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ 
 ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้จัดตั้งกองทุน “ฉก.ชน.สพม.๓๓”                  
โดยวัตถุประสงค์ระดมทุนเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย ขำดแคลนทุนทรัพย์ นั้น 
         ศูนย์เฉพำะกิจเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ (ฉก.ชน.สพม.
๓๓) จึงมอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนประสบอุบัติเหตุ กรณีรถเช่ำเหมำ เพื่อเดินทำงไปทัศนศึกษำ กิจกรรมเข้ำ
ค่ำยลูกเสือของโรงเรียนห้วยจริงวิทยำ ประสบอุบัติเหตุตกเขำศำลำ อ ำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  จ ำนวน  
10,000 บำท 

ที่ประชุม รับทรำบ 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๔ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/นำงสำวสรำ... 

 

ประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ขอบคุณผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู ที่ได้จัดกิจกรรมจนประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

1) โรงเรียนพระรำชทำน สถำนศึกษำขนำดใหญ่ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ได้แก่โรงเรียน          
สิรินธร 

2) นักเรียนพระรำชทำน ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สถำนศึกษำขนำดใหญ่ ได้แก่             
ด.ช.ธนกฤต แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยำ  
นักเรียนพระรำชทำน ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย สถำนศึกษำขนำดเล็ก น.ส. มุทิตำ 
แสงเรือง โรงเรียนมัธยมศรีส ำเภำลูน 

3) โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับประเทศ สถำนศึกษำขนำดใหญ่ ประจ ำปี 
๒๕๖๑ ได้แก่ โรงเรียนสิรินธร  

4) กำรแข่งกีฬำอำเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ณ สหพัธรัฐมำเลเซีย ระหว่ำงวันที่ ๑๘-
๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ประเภทกีฬำเขย่งก้ำวกระโดด นำยณัฐพงศ์ ศรีนนทำ 
โรงเรียนกระเทียมวิทยำ ได้รับรำงวัลเหรียญทองแดง 

5) โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ผ่ำนกำรประเมิน โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Wast School) 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ระดับภำค (กลุ่มนครชัยบุรินทร์) ระดับดีเยี่ยม 

6) นำยศุภกร ทะรีรัมย์ และนำยอนุทิตย์ อุตส่ำห์ดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ 
โรงเรียนชุมพลวิทยำสรรค์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรแข่งขันหุ่นยนต์
ดับเพลิง รุ่น Senior ชิงแชมป์ประเทศไทย รำยกำร World Robot Game 
Committee Thailand ๒๐๑๘ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน            
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 

7) ด.ช. ธีรสิทธิ์ สมอไพร และ ด.ญ.วรรณวิสำ วงศ์ค ำ นักเรียนชั้น ม. ๑ โรงเรียนชุมพล
วิทยำสรรค์ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันเอแม็ท/ซุโดกุ ณ โรงเรียนประโคนชัย
พิทยำคม 

8) โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ได้รับรำงวัลส่งเสริมคุณภำพมำตรฐำนกลุ่มสำระ          
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับดี ในวันสัปดำห์ภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
และโรงเรียนในสังกัด สพม. ๓๓ ได้รับรำงวัล ดังนี้ 
- นำยวีรวัฒน์ ยกดี ครูโรงเรียนสวำยวิทยำคำร ได้รับรำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ 

เรียบเรียงถ้อยควำม 
- ด.ญ. ธัญมน สุยคง โรงเรียนสิรินธร ได้รับรำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ คัดลำยมือ

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
- น.ส. ชวิดำ มะลิมำตย์ โรงเรียนสิรินธร ได้รับรำงวัล ควำมสำมำรถพิเศษ            

เรียงร้อยถ้อยควำม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๕ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๒) องค์ประกอบ... 

- นำงสำวสรำรัตน์ วิยำสิงห์ โรงเรียนส ำโรงทำบวิทยำคม ได้รับรำงวัลชมเชย  
แต่งค ำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

- ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ ดอกศรีจันทร์ โรงเรียนสุรวิทยำคำร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ          
เรียงร้อยถ้อยควำม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  

     ๙) โรงเรียนโคกยำงวิทยำ ได้รับรำงวัลองค์กรผู้ท ำประโยชน์ต่อเด็กและเยำวชน 
ประจ ำปี ๒๕๖๐ สำขำกำรศึกษำ/วิชำกำร จำกกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน เข้ำรับรำงวัลพระรำชทำนโล่รำงวัล       
ในวันเยำวชนแห่งชำติ ปี ๒๕๖๑ 
    ๑๐) โรงเรียนเบิดพิทยำสรรค์ ได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดำว 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 ๑.๒ ข้อสังเกตจากการนิเทศกิจกรรมลูกเสือ 
  ข้อดี  

๑) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรจัดกิจกรรม 
๒) พบเห็นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ของแต่ละโรงเรียน 
๓) ท ำให้เห็นกำรจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน เช่น กำรเปิดปิดกอง และ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีควำมถูกต้องหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
๔) คณะครูและผู้ก ำกับ มีควำมกระตือรือร้น ในกำรจัดกิจกรรม ท ำให้เห็น

ควำมส ำคัญมำกขึ้น 
  ข้อเสีย 

เวลำในกำรออกนิเทศกระชั้นชิด ท ำให้เร่งรีบ ท ำให้กระทบต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนส ำหรับโรงเรียนที่ออกนิเทศช่วงเช้ำ 

  ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมำร่วมในคณะกรรมกำรนิเทศมำกขึ้น 
๒) ควรวำงแผนตั้งแต่ต้นปีและท ำอย่ำงต่อเนื่อง 
๓) ควรทบทวนกำรสอนกิจกรรมลูกเสือกับบำงโรงเรียน 

 ๑.๓ ประเด็นสรุป ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
   ๑) เหตุผล 
    มำตรำ ๕๔ ,๒๘๗ จำกรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทยฯ              
รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ จัดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
แห่งชำติ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  กำรจัดกำรศึกษำต้องสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์
ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคมในอนำคต ควำมคล่องตัว รองรับควำมหลำกหลำย
ของกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ ยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สร้ำงเสริมระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ในกำรใช้ทรัพยำกร สร้ำงธรรมำภิบำล 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๖ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๖) สิทธิและ... 

   ๒) องค์ประกอบ ๙ หมวด ๗๘ มำตรำ เพ่ิมเป็น ๗ หมวด ๑๐๐ มำตรำ  
   ๓) ควำมมุ่งหมำยกำรจัดกำรศึกษำในหมวด ๑ ส่วน ๒ มำตรำ ๘ กำรจัดกำร
ศึกษำเป็นไปเพ่ือพัฒนำผู้เรียนสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ คุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติ มีทักษะกำรเรียนรู้ สร้ำงนวัตกรรม ทักษะกำรสำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิต 
สมำรถเชี่ยวชำญตำมควำมถนัดและมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข 
   ๔) กระบวนกำรจัดกำรศึกษำในหมวด ๑ ส่วนที่ ๒  
       มำตรำที่ ๑๐ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ  มีหลักกำร 

๑) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
๒) ส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมควำมถนัด 

เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นกำรศึกษำเพ่ือกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๓) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้บุคคลที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ
ได้รับโอกำส เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือพัฒนำให้เต็มศักยภำพสูงสุด
ของแต่ละบุคคล 

๔) ยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพครู พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๕) มีควำมสอดคล้องกับข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพ กำรจัดระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทกำรศึกษำ 
๖) มีควำมสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

สังคม เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ประเทศ 
๗) มีกำรกระจำยอ ำนำจสู่สถำนศึกษำ มีควำมเป็นเอกภำพ         

ด้ำนนโยบำย ควำมหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละพ้ืนที ่

๘) มีกำรระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ จัดให้มีมำตรกำรเพ่ือ
ควำมเสมอภำค ขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงและยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ 

 ๕) สิทธิและหน้ำที่ ในหมวด ๒ (สิทธิ) 
  มำตรำ ๑๑ กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ โอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำ
ตำมระบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ อย่ำงน้อยให้ได้รับกำรศึกษำตั้งแต่กำรศึกษำก่อนปฐมวัยเรียน
จนจบกำรศึกษำภำคบังคับไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี โดยรัฐ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหรือจัดให้มีควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย (ก ำหนดกำร
จัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลที่มีควำมต้องกำรพิเศษด้วย เช่น เด็กพิกำร เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ) 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๗ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/มำตรำที่... 

 ๖) สิทธิและหน้ำที่ ในหมวด ๒ (หน้ำที่)  
  มำตรำที่  ๑๒ ผู้ เรียนมีหน้ำที่ศึกษำเรียนรู้  ฝึกฝน พัฒนำตนเองให้มีสมรรถนะ 
คุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ มีวินัยและควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 
(ยังกล่ำวถึงบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง ครู อำจำรย์ บุคคลด้ำนกำรศึกษำ ประชำชน ชุมชนหรือภำคประชำสังคม 
และภำคเอกชน มีหน้ำที่อย่ำงไร) 
 ๗) สิทธิและหน้ำที่ ในหมวด ๒ (หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  มำตรำ ๑๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยสถำนศึกษำที่อยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ร่วมพัฒนำ ก ำกับดูแล สนับสนุนงบประมำณ จัดบริกำรเพ่ือสนับสนุน
สถำนศึกษำของรัฐ เอกชน พัฒนำแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่หลำกหลำย เพียงพอ มีประสิทธิภำพ 
อำจจัดให้มีสถำนศึกษำหรือด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเองได้ตำมควำมเหมำะสม 
 ๘) กำรจัดกำรศึกษำ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ 
  มำตรำที่ ๑๖ กำรจัดกำรศึกษำ มี ๓ ระดับ คือ กำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ ตำมระดับ
กำรศึกษำเพ่ือด ำรงชีวิต และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สถำนศึกษำอำจจัดกำรศึกษำระบบใดระบบหนึ่งหรือทั้งสำม
ระบบตำมควำมพร้อมก็ได้ 
 ๙) กำรจัดกำรศึกษำในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ 
  มำตรำที่ ๑๘ กำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิตำมระดับ คือระบบกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนด
เงื่อนไขของควำมส ำเร็จกำรศึกษำตำมระดับ ทั้งนี้ อำจจัดในรูปแบบกำรศึกษำในระบบหรือกำรศึกษำนอกระบบ
หรือทั้งสองรูปแบบร่วมกัน 
  อำจจัดโดยสถำนศึกษำ หรือบุคคล หรือหน่วยงำนที่ไม่ใช่สถำนศึกษำก็ได้ ตำมที่
กฎกระทรวงก ำหนด 
 ๑๐) กำรจัดกำรศึกษำ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑  
  มำตรำที่ ๒๔ กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำรงชีวิต คือระบบกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำศักยภำพ 
ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนตำมควำมถนัดของตน ส ำหรับกำรประกอบอำชีพหรือส ำหรับกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม โดยอำจได้รับใบรับรองคุณวุฒิ ทั้งนี้ เป็นไปตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๑) กำรจัดกำรศึกษำ ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ 
  มำตรำที่ ๒๗-๓๖ กล่ำวถึง หลักสูตรและกำรประเมินผล 
  มำตรำที่ ๒๗ ให้มีหลักสูตรแกนกลำงที่ใช้ส ำหรับกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิตำมระดับ ตั้งแต่
กำรศึกษำก่อนวัยเรียนถึงระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

- หลักสูตรแกนกลำงต้องเหมำะสมกับระดับกำรศึกษำ โดยมุ่งบรรลุตำมควำม          
มุ่งหมำย สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

- ให้มีกำรทบทวนปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงเป็นระยะเพ่ือให้มีคุณภำพ              
ได้มำตรฐำนสำกล เหมำะกับสภำวกำรณ์ 

 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๘ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๑.๔ กำรประชุม... 

  มำตรำที่ ๒๘ ให้มีสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรู้แห่งชำติเป็นหน่วยงำนอิสระของรัฐ 
ท ำหน้ำที่หลักในกำรศึกษำ วิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ พัฒนำ เผยแพร่หลักสูตรแกนกลำง ระบบ วิธีกำรและเครื่องมือ
วัดประเมินผล นวัตกรรมเกี่ยวกับหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ระบบกำรเทียบเคียง
หรือเทียบโอนผลกำรเรียน ทักษะ ควำมรู้ สมรรถนะ หรือประสบกำรณ์ รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัต ิ
  มำตรำที่ ๓๐ วรรค ๓ 

- ในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ สถำนศึกษำอำจพัฒนำขึ้นเอง หรือร่วมมือ
กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถำบันอุดมศึกษำ ภำคเอกชน หรือน ำ
หลักสูตรที่จัดท ำขึ้นโดยสถำบันหลักสูตร หรือที่สถำนศึกษำอ่ืนที่ใช้แล้วมำใช้ได้ 

- หลักสูตรสถำนศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย ต้องยืดหยุ่นตำมเป้ำหมำยผู้เรียน 
เลือกเรียนได้ตำมควำมถนัด สถำนศึกษำไม่ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรส ำเร็จ           
ตำมแผนกำรเรียนแบบตำยตัว 

มำตรำ ๓๑ สถำนศึกษำประสงค์จะจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตรอ่ืนใดที่มิใช่ 
มำตรำ ๓๐ ต้องขอควำมเห็นชอบจำกกระทรวงโดยค ำแนะน ำของสถำบันหลักสูตร 

มำตรำ ๓๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงแรงบันดำลใจ 
เสริมสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นส ำหรับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีโอกำสเรียนรู้ ค้นพบศักยภำพของตนเอง สร้ำงควำมรู้            
ควำมเข้ำใจ ควำมเชี่ยวชำญได้ ตำมควำมถนัด จำกกำรมีส่วนร่วมในกำรคิดและปฏิบัติ 

มำตรำ ๓๓ ให้มีกำรศึกษำทำงเลือก เป็นวิธีกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำง              
จำกกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ ตำมระดับที่จัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้จัดกำรศึกษำ ผู้เรียนสำมำรถเลือก
กำรศึกษำที่ตรงกับปรัชญำควำมเชื่อหรือควำมต้องกำรส่วนบุคคล ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 กำรศึกษำต้องสอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยในมำตรำ ๘ , ๙ และไม่ขัดต่อ           
ควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชำชน 

มำตรำ ๔๓ ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสิทธิเลือกให้สถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครู กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

มำตรำ ๔๔ สถำนศึกษำอำจสร้ำงเครือข่ำยครู ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้มีกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร และเพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 

มำตรรำ ๕๙ ให้กระทรวงหรือหน่วยงำนต้นสังกัดกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร          
กำรจัดกำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนบริหำร วิชำกำร งบประมำณ บุคคล และบริหำรทั่วไป หลักเกณฑ์ตำมท่ี
กฎกระทรวงก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรนโยบำย 

มำตรำ ๖๐ กำรบริหำร กำรจัดกำรศึกษำ ระดับก่อนวัยเรียน กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
สำมำรถก ำหนดให้มีเขตพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำขึ้นได้ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นอิสระในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่ 
เพ่ือรองรับควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ หรือด้ำนอ่ืน ๆ ของชุมชน 

 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๙ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๑.๓ กำรด ำเนิน... 

 ๑.๔ กำรประชุมผู้บริหำรครั้งต่อไป ครั้งที่ ๙ ประชุมในวันที่  ๔ กรกฎำคม ณ โรงเรียน           
สุรวิทยำคำร 
 ๑.๕ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน เลื่อนจำกเดิม เป็นวันที่ ๘-๑๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
 ๑.๖ โครงกำรพ่ีทหำรสำนฝันสู่ Thailand ๔.๐ นักเรียนที่ต้องกำรไปเยี่ยมท ำเนียบรัฐบำล         
ให้สมัครผ่ำนเว็บไซต์ ภำยในวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ รับจ ำนวน ๗๕ คน และต้องเป็นนักเรียนในโครงกำร 
 ๑.๗ กำรประชุมสหวิทยำเขต หรือกิจกรรมอ่ืน ให้ผู้บริหำรรุ่นใหม่เข้ำร่วม เนื่องจำกช่วงนี้ 
ผู้บริหำรรุ่นใหม่เข้ำร่วมน้อยมำก 
 ๑.๘ ค ำสั่งย้ำยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ไปด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์  
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำครย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ 
 ๑.๙ กำรเขียนโครงกำรให้ก ำหนดกิจกรรมให้ชัดเจน และแนบตำรำงรำยละเอียดประกอบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ด้วยฝ่ำยเลขำนุกำร ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหำคม
๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนรัตนบุรี อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำร ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้ที่ผู้มำประชุมได้พิจำรณำ จำกหน้ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ แล้ว 
  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว รับรองรำยงำนกำรประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
  
 3.1  กลุ่มอ านวยการ 

    ๓.๑.๑ รายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา 
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่รำยงำนกำรจัดกิจกรรมงำนสัปดำห์เผยแพร่

พระพุทธศำสนำ เนื่องในเทศกำลวันอำสำฬหบูชำ ประจ ำปี 2561 ผ่ำนระบบ My Office โรงเรียนที่รำยงำน
กิจกรรมทั้งสิ้นจ ำนวน ๔๒ โรงเรียน  

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
   ๓.๑.๒ การส่งหนังสือราชการผ่านระบบ My Office  
   ตำมที่  สพม. ๓๓ ได้ก ำหนดวิธีกำรส่งหนังสือรำชกำรจำกโรงเรียน                   

มำที่ส ำนักงำนเขต ทุกโรงเรียนจะต้องส่งผ่ำนระบบ My Office มำก่อน แล้วน ำส่ งตัวจริงตำมมำ                  
เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรรับส่งหนังรำชกำรและป้องกันหนังสือสูญหำย เมื่อทำงโรงเรียนส่งในระบบ My Office 
แล้ว ระบบจะลงเลขรับโดยอัตโนมัติ  ท ำให้บำงเรื่องที่มีเงื่อนไขเรื่องเวลำ จะสำมำรถส่งและด ำเนินกำรได้
ทันเวลำ 

ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๐ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/ตัวชี้วัด... 

   ๓.๑.๓ การด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ           
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด 

   ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัด   
ตำมแนวทำงกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) แล้วนั้น   
  เนื่องจำกคณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัด จะหมด
วำระในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561  สพฐ. จึงขอให้ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดชุดใหม่ (อ้ำงตำมหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04229/710 ลว 
2 กรกฎำคม 2561)  เตรียมกำรไว้ก่อนเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
มัธยมศึกษำจังหวัด  สำมำรถด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ  ตำมแนวทำงกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเสนอร่ำงค ำสั่งให้ สพฐ. ลงนำมต่อไป   
  ประธำนในที่ประชุมแจ้งว่ำผู้อ ำนวยโรงเรียนสุรวิทยำคำร เป็นประธำนเครือข่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจอมพระประชำสรรค์เป็นเลขำเครือข่ำยฯ 
โดยอัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนผู้บริหำร ทำงส ำนักงำนเขตจะมีหนังสือแจ้งโรงเรียน ต่อไป 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

  ๓.๑.๔ การตรวจเยี่ยมราชการ 
    กำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมรำชกำรของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ขอควำมอนุเครำะห์โรงเรียน ส ำเนำสมุดตรวจรำชกำร รำยงำนไปที่กลุ่ม
อ ำนวยกำร ทำงระบบ My office  เพ่ือจะได้รวบรวมรำยงำนในระบบ E-mess ต่อไป 

ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 
 
  ๓.๑.๕ การประเมินส่วนราชการ 
    กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ

รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ ในรอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 
2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561) ขอควำมร่วมมือท่ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ แจ้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร           
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 กำรรับนักเรียนโดย Smart Card และกำรจัดท ำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

(GPA) ให้สถำนศึกษำในสังกัดบันทึกข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคล SGS online ปีกำรศึกษำ 2560 
ครบทุกโรงเรียน (กำรยืนยันต้องมีผลกำรเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๑ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/ข้อกฎหมำย... 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำร             
สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (เป้ำหมำยโรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพ้ืนที่ ได้คะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป โดยเริ่มประเมินตนเอง ภำยในวันที่ 1 สิงหำคม – 15 กันยำยน 2561 ซึ่งทำงศึกษำนิเทศก์ 
ได้มีหนังสือแจ้งไปทำงโรงเรียนแล้ว) 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 โครงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

(ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) รอบ 6 เดือนหลัง เริ่มรำยงำนตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน – 30 กันยำยน 2561 
ขอให้สถำนศึกษำได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (2) โครงกำรประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

  ๓.๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ๓.๒.๑  การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู         
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ อัตรา  14 สาขาวิชาเอก 
   ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนรองรับกำรบรรจุ
นักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำนวน ๔,๙๘๕ อัตรำ จ ำแนกเป็น                
รำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและรำยจังหวัด ตำมสำขำวิชำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ                
เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกนักศึกษำทุนเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน              
จะบรรจุนักศึกษำทุนผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พิจำรณำแล้วเพ่ือเป็นกำรเตรียม                
ควำมพร้อมในกำรบรรจุนักศึกษำทุน ฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ ดังนี้ 
                                  ๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะพิจำรณำจัดสรรอัตรำว่ำงข้ำรำชกำร
ครูในสถำนศึกษำ  จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เมื่อส ำนักงำน ก.ค.ศ. แจ้งผล                 
กำรพิจำรณำคืนอัตรำ) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือรองรับกำรบรรจุนักศึกษำทุนผู้ได้รับกำรคัดเลือก              
เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

      ๒) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เตรียมวำงแผนกำรบรรจุ โดยพิจำรณำสถำนศึกษำ              
ที่มีสภำพอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูขำดเกณฑ์ ก.ค.ศ. และขำดครูตำมสำขำวิชำที่ก ำหนดเท่ำจ ำนวนแผนรองรับ
นักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
  กรณีมีจ ำนวนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มำกกว่ำจ ำนวนนักศึกษำทุน ให้จัดสรรอัตรำเท่ำกับจ ำนวนนักศึกษำทุนให้สถำนศึกษำที่ได้รับกำรพิจำรณำ                
เพ่ือรองรับกำรบรรจุ โดยให้จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดของสถำนศึกษำดังกล่ำว 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๒ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓) หำกไม่มี... 

ข้อกฎหมาย 
- หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๑๐๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎำคม 
๒๕๖๑เรื่อง กำรวำงแผนบรรจุนักศึกษำทุนผู้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
  คณะกรรมกำรบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ สังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม ๒๕๖๑         
ณ ห้องประชุมเอรำวัณ อำคำรพญำคชสำร ชั้น ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ พิจำรณำ
จัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำเพ่ือรองรับบรรจุนักศึกษำทุนตำมโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนที่มีสภำพอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด จ ำนวน ๒๐ 
อัตรำ ๑๔ สำขำวิชำเอก ดังนี้ 

 
ล าดับ 

ที ่
สาขาวิชา จ านวน 

(อัตรา) 
หมายเหตุ 

 
1 ภำษำไทย 3  
๒ คณิตศำสตร์ 1  
๓ สังคมศึกษำ 2  
๔ ภำษำอังกฤษ 1  
๕ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 2  
๖ พลศึกษำ 1  
๗ ศิลปะ 2  
๘ คหกรรมศำสตร์ 1  
๙ เกษตรกรรม 1  

๑๐ อุตสำหกรรมศิลป์ 1  
๑๑ จิตวิทยำและกำรแนะแนว 1  
๑๒ ชีววิทยำ 2  
๑๓ เคมี 1  
๑๔ ฟิสิกส์ 1  
 รวม ๒๐  

  เกณฑ์กำรพิจำรณำจัดสรรอัตรำเพ่ือวำงแผนกำรรองรับบรรจุนักศึกษำทุนตำมโครงกำรผลิต
ครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีดังต่อไปนี้ 

๑) โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่ำ ๒๕๐ คน ที่มีสภำพอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

๒) หำกไม่มีโรงเรียนตำมข้อ ๑ แล้ว จัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีอัตรำเกษียณปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ และมีสภำพอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๓ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๓ กลุ่มส่งเสริม... 

๓) หำกไม่มีโรงเรียนตำมข้อ ๑ และ ๒ แล้ว จัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังขำดเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
ก ำหนด (รำยละเอียดตำมข้อมูลปริมำณงำน ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑) 

 โดยมีผลกำรพิจำรณำจัดสรรอัตรำเพื่อวำงแผนกำรรองรับบรรจุนักศึกษำทุนตำมโครงกำรผลิตครู            
เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑  

 ที่ประชุม รับทรำบ 
  ๓.๒.๒ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์  ได้ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 
ตำมประกำศเมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 เรื่องรำยละเอียดกำรประเมินศักยภำพ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ เมื่อ
ครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 เพ่ือใช้ส ำหรับด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป และ
ได้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์  ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎำคม 2559 เรื่อง 
รำยละเอียดกำรประเมินศักยภำพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
สุรินทร์ พร้อมก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ                    ขอควำมร่วมมือให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบและถือปฏิบัติ นั้น  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 จึงขอประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งว่ำงหรือ             
คำดว่ำจะว่ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ประสงค์จะย้ำย
เป็นข้อมูลประกอบกำรยื่นค ำร้องขอย้ำย ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมประสงค์ขอย้ำยยื่นค ำร้อง              
ขอย้ำยระหว่ำงวันที่ 1-15 สิงหำคม 2561  รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ สพม.33  

  ที่ประชุม รับทรำบ 
 
๓.๒.๓  ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 

ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 ได้อนุมัติย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ แต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งใหม่ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 33 จ ำนวน 7 รำย และย้ำยจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 1 รำย จำกต ำแหน่งว่ำง 
จ ำนวน 22 อัตรำ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๔ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๓.๒ กำรตอบ... 

 
  ๓.๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๓.๓.1 ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2018 กิจกรรม “Thailand Innovative 
Teacher Leadership Awards 2018” 
 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และโครงกำร Thailand 
Microsoft in Education ได้ก ำหนดจัดโครงกำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำร Partners in Learning Thailand 
Forum 2018 กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2018” ขึ้นในประเทศ
ไทยเป็นปีที่ 14 และจำกควำมคืบหน้ำของโครงกำรฯ  มีครูผ่ำนกำรคัดเลือกรอบที่ 1 จ ำนวน 80 คน            
ทำงโครงกำรฯ จึงได้ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร และคัดเลือกผลงำนรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
ระหว่ำงวันที่ 25-27 พฤษภำคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหำนคร แล้วนั้น 
  บัดนี้ ทำงโครงกำรฯ ได้ท ำกำรคัดเลือกครูผู้มีผลงำนโดดเด่นและได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ จ ำนวน 10 คน เรียบร้อยแล้ว โดยมีครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
33 จ ำนวน 1 คน คือ นำยสกลเดช เวชกำมำ โรงเรียนตำเบำวิทยำ ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๕ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/ระดับเขต... 

๓.๓.2. การตอบแบบส ารวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตำมที่ กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ด ำเนินกำรเลือกผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตได้เอง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๑ เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนและ
ได้มีกำรส ำรวจประสิทธิภำพกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรในระยะต่อไป นั้น 
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งตอบแบบสอบถำม                 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผ่ำนทำง https://gg.gg/internet61   

 ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฎิบัติ 
 

๓.๔  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล 
     ๓.๔.๑ การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาในระดับสหวิทยาเขต             
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 ให้แต่ละสหวิทยำเขต ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ในระดับสหวิทยำเขต             
โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๑) จัดท ำร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำครั้งที่          ๑/
๒๕๖๑ (ตำมควำมเหมำะสมของสหวิทยำเขต) พร้อมปฏิทินตำรำงกำรนิเทศ เสนอให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ลงนำมในค ำสั่ง  (ศน.พชรพรรณ ด่ำนวิไล ๐๙๒-๒๕๖๔๖๓๙ 
ผู้ประสำน) 
 ๒) ให้แต่ละสหวิทยำเขตด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ พร้อมสรุปผลรำยงำนกำรนิเทศดังกล่ำวด้วย 
 ๓) เครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมกำรสอนของครู (ผู้รับกำรนิเทศ ไม่ควรซ้ ำกับที่ศึกษำนิเทศก์ได้นิเทศ
สังเกตชั้นเรียนแล้ว) 
  ๓.๒ กำรด ำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  ๓.๓ กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม 
  ๓.๔ กำรบูรณำกำรกับกำรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 
 
    ๓.๔.๒ การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา (Best Practice) ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
  ขอให้สหวิทยำเขต ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่มีวิธีกำรปฏิบัติที่ดี ประเภทละ ๑ โรงเรียน 
ส่งมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ภำยในวันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๑ ทำงเว็บไซต์ 
gg.gg/bestpractice161 และขอให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเตรียมมำน ำเสนอผลงำนเพ่ือประเมินคัดเลือกใน

https://gg.gg/internet61


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๖ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/ตลอดจนหน่วย... 

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ ๓-๔ กันยำยน ๒๕๖๑  ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  
(โดยส่งผลงำนมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ภำยในวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ จ ำนวน 
๓ เล่ม ส ำหรับโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินในระดับเขตพ้ืนที่ จะได้รับเกียรติบัตรทุกโรงเรียน) ดังรำยกำร
ต่อไปนี้ 
  ๑. โรงเรียนที่ใช้โครงกำรคุณธรรมเป็นฐำน 
  ๒. โรงเรียนที่ปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๓. โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  ๔. โรงเรียนที่มีกำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
  ๕. โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำ 
  ๖. โรงเรียนที่ใช้กระบวนกำร PLC ในกำรพัฒนำ 
  ๗. โรงเรียนที่มีระบบกำรนิเทศภำยใน 
  ๘. โรงเรียนที่ใช้ ICT เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  ๙. สถำนศึกษำพอเพียงและศำสตร์พระรำช 
  ๑๐. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมในเครื่องแบบ) 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

   ๓.๔.๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสถานศึกษา             
ทั้ง ๕ เครือข่ายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกันพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ โดยกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้ก ำหนดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ำยสถำนศึกษำทั้ง ๕ เครือข่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ประจ ำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคชำธำร อำคำรเศวตกุญชร 
สพม.๓๓ และในวันเดียวกันนี้ ทีมท่ีปรึกษำ IQA ประจ ำภูมิภำค ประกอบด้วย ดร.ปรีดำ ล ำมะนำ, นำงสำวอุษำ 
หลักดี นำงสำววรรณี รัตนเลิศ และว่ำที่ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์ ได้ก ำหนดกำรลงพ้ืนที่เพ่ื อก ำกับ ติดตำม 
ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำกลุ่มเร่งรัดอีกด้วย 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

   ๓.๔.๔ การประชุมสัมมนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
School – friendly QA : an innovation platform 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเชิญผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือผู้แทน ร่วม
ประชุมสัมมนำ เรื่อง เปิดศักรำชใหม่ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ School – friendly QA : an 
innovation platform เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรกำรศึกษำ ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค             



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๗ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๒) กิจกรรม... 

ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มใหม่ในกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ ให้สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๑๐ 
สิงหำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหำนคร ส ำหรับ สพม.๓๓ ท่ำนส ำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ มอบให้ท่ำนกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.
๓๓ เข้ำร่วมประชุมแทน 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

   ๓.๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นิเทศภายใน และ
ผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  จะด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้             
ควำมเข้ำใจแก่ผู้นิเทศภำยใน และผู้รับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในกำรน ำ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้แก่ผู้นิเทศภำยใน และผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
รวมโรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ส ำหรับก ำหนดเวลำจะเป็นช่วงหลังจำกที่ศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำน
กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สพม.๓๓ กลับจำกรับนโยบำยและแนวทำง 
กำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ จำก 
สพฐ.  

ที่ประชุม รับทรำบ 

๓.๔.๖ เรื่อง  โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนกำรแข่งขันในระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ จ ำนวน ๑ กิจกรรม ผลงำนของนักเรียน จ ำนวน ๑๐ 
กิจกรรม และผลงำนของครู จ ำนวน ๑ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๒ กิจกรรม เพ่ือส่งเข้ำรับกำรพิจำรณำและ
คัดเลือกผลงำนเข้ำแข่งขันทักษะภำษำไทย โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ  
ระดับประเทศ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธำนี  ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑       
ผลกำรคัดเลือกระดับประเทศ ปรำกฏผลดังนี้ 

   ๑) กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่ส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประสบ
ผลส ำเร็จ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์  ได้รางวัล
ระดับดี   

 
 
    



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๘ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๕ หน่วยตรวจ... 

๒) กิจกรรมกำรแข่งขันนักเรียน จ ำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ 
 

 

       ๓) กิจกรรมกำรเขียนเรียงควำมครู 
ที ่ รำยกำรกิจกรรม ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน รำงวัลระดับประเทศ 

๑ 
เรียงร้อยถ้อยควำม 
ครู/ศึกษำนิเทศก์ นำยวีรวัฒน์ ยกดี 

สวำยวิทยำคำร 
 

รำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
  ๓.๔.๗ การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดให้กำรประเมินตนเอง           
ตำมแนวทำงด ำเนินกำร ๒๙ ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นตัวชี้วัดในกำรประเมินส่วนรำชกำร            
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่ ๔,๒.๙             
จึงขอให้โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ ด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมแนวทำงด ำเนินกำร ๒๙ ประกำร        
สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธผ่ำนเว็บไซด์โรงเรียนวิถีพุทธที่ http://www.vitheebuddha.com/main.php  
ระหว่ำงวันที่ ๑ สิงหำคม – ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๑ และกรุณำตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของกำรประเมิน
ตนเอง หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับรองผลกำรประเมินตนเองแล้วโรงเรียนจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 
(ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและรับรองผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำผ่ำนเว็บไซด์ ดังกล่ำว ระหว่ำงวันที่ ๑-๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ )      

ที่ประชุม รับทรำบ 

 

 

ที ่ รำยกำรกิจกรรม  ชื่อ – นำมสกุล โรงเรียน/ครูผู้ฝึกสอน รำงวัลระดับประเทศ 

๑ 
เรียงร้อยถ้อยควำม ม.๑-
๓ 

เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ดอกศรี
จันทร์  

 สุรวิทยำคำร  
นำงสำวบุษบำ ชื่นงำม  ชนะเลิศ 

๒  
เรียงร้อยถ้อยควำมม.๔-

๖ นำงสำวชวิศำ  มะลิมำตย์ 
สิรินธร 

นำงสุกัญญำ แคนจำ 
รำงวัลควำมสำมำรถ

พิเศษ 
 

๓  
แต่งค ำประพันธ์ ม.๔-๖ 

อินทรวิเชียรฉันท์ นำงสำวสรำรัตน์ วิยำสิงห ์
ส ำโรงทำบวิทยำคม 

นำยอนุวัฒน์ แก้วลอย ชมเชย 

๔ 
คัดลำยมือ 

ม.๑-๓ เด็กหญิงธัญมน สุยคง 
สิรินธร 

นำงสำวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย 
รำงวัลควำมสำมำรถ

พิเศษ 

http://www.vitheebuddha.com/main.php


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๑๙ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๖.๒ กำรรำยงำน... 

 
๓.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ข้อตรวจพบกำรจ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำเพ่ือกำรจัดโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำร                     
จำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน  

 กำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมแผนกำรปฏิบัติงำนต้องเป็นแผนกำรใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกำรศึกษำ และเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส ำคัญ
ตำมระเบียบและประกำศของ สพฐ. ก ำหนด กำรที่โรงเรียนน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำไปด ำเนินโครงกำร
เกษียณอำยุรำชกำร จัดท ำหนังสือเกษียณอำยุรำชกำรและจัดเลี้ยงค่ำโรงแรม  ให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำรและผู้เข้ำร่วมงำน ซึ่งเป็นเรื่องเฉพำะของผู้เกษียณและผู้เข้ำร่วมงำน ไม่อำจเบิกได้ 
ขอให้โรงเรียนระมัดระวัง 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
3.๖ กลุ่มนโยบายและแผน 
      ๓.๖.๑ การรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑  

             ตำมหนังสือ สพม.๓๓ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๓๓๓๗ ลงวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียน          
ในสังกัดทุกแห่ง ด ำเนินกำรโครงกำรตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
จ ำนวน  ๕  โครงกำร คือ  ๑) โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย์  ๒) โครงกำรประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำ ๓) โครงกำร
ปรับปรุงกระบวนงำนด้ำนกำรประชุม อบรม สัมมนำ ๔) โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร(KRS:KPI Report System)  และ                    
๕) โครงกำรพัฒนำระบบรำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำ                    
ขั้นพ้ืนฐำน) ส ำหรับกำรรำยงำนโครงกำรที่ ๒ โครงกำรประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำ ให้โรงเรียนรำยงำนจ ำนวนหน่วย
และงบประมำณ ที่เกิดขึ้นจริงเป็นรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน              
ผ่ำนเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ส ำหรับเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ รำยงำนให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๑  และให้โรงเรียนตรวจสอบและบันทึกข้อมูลค่ำสำธำรณูปโภค รำยกำรค่ำไฟฟ้ำ              
ของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ไปแล้ว นั้น  
   กลุ่มนโยบำยและแผน ได้ตรวจสอบผลกำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำว ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหำคม 
๒๕๖๑ พบว่ำ โรงเรียนที่ยังไม่ด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลค่ำสำธำรณูปโภคเลย ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ราชมงคล และพนาสนวิทยา ส่วนปี ๒๕๖๐ ที่รำยงำนไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  จ ำนวน ๒๓ แห่ง ซึ่ งจะมีผลต่อกำรประเมินส่วนรำชกำรของ สพม. ๓๓ จำก สพฐ.ด้วย                                 
จึงให้ท่ำนแจ้งผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลดังกล่ำวให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และขอขอบคุณ            
ทุกโรงเรียนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี   
 

ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฎิบัติ 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๐ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๑.๖ รำยกำร... 

 
  ๓.๖.๒ การรายงานด าเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่น

ของประเทศเพื่อนบ้านประจ าปี ๒๕๖๑ 
     ขอควำมร่วมมือโรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมกระชับควำมสัมพันธ์ของจังหวัดชำยแดนกับท้องถิ่น
ของประเทศเพ่ือนบ้ำนประจ ำปี ๒๕๖๑ รำยงำนด ำเนินกิจกรรมฯ ไตรมำสที่ ๔ ภำยในวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
และกรณีโรงเรียนที่ไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวขอให้แจ้ง สพม.๓๓ กลุ่มนโยบำยและแผนภำยในก ำหนด     
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรำยงำนไปยังจังหวัดสุรินทร์ต่อไป  

ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 
              
          ๓.๗ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                                    

             ๓.๗.๑  สรุปผลการเบิกจ่าย ทุกงบรำยจ่ำย ทุกแผนงำน/โครงกำร  ณ วันที่  31  กรกฎำคม 
2561 

 
รำยจ่ำย จัดสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ ผูกพัน 

 
ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบบุคลำกร 60,161,000 51,306,022.25 85.28 0.00 0.00 8,854,977.75 14.72 
งบด ำเนินงำน 74,609,639.29 551474,509.36 73.01 54,300 0.07 20,080,829.93 26.91 
เงินอุดหนุน 274,287,284 274,193,284 99.97   94,000 0.03 
งบลงทุน 76,024,024.71 54,703,097.38 71.96 14,72,992.

58 
19.36 6,598,934.75 8.68 

รวม 
 

485,081,948 434,676,912.99 89.61 14,776,29
2.58 

3.05 35,628,742.43 7.34 

 
เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย  ไตรมำสที่ 4   เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย  ( 30  กันยำยน)  งบลงทุนเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำ  
87.%  เบิกจ่ำยได้ 71.96 %  งบรำยจ่ำยประจ ำเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำ  98%   เบิกจ่ำยได้ 73.01  %  
ภำพรวมทุกงบเบิกจ่ำยไม่น้อยกว่ำ  96% เบิกจ่ำยได้ 89.61 % 
     1.  งบลงทุน    ขอให้เร่งเบิกจ่ำยตำมงวดงำน หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำน สพม.33 ด่วน  

1.1 รำยกำร ก่อสร้ำงโรงอำหำร  โรงเรียนหนองแวงวิทยำ คงเหลือ 731,400  บำท  เบิกงวดที่ 1 -5 
1.2 รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน  โรงเรียนสนมวิทยำคำร คงเหลือ  5,534,545.62  บำท  เบิกงวดที่ 

1-4 
1.3 รำยกำรก่อสร้ำงอำคำเรียน    โรงเรียนสุรพินท์พิทยำ ยังไม่เบิกงวดงำนขอให้รำยงำนปัญหำอุปสรรค 

        1.4  รำยกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน   โรงเรียนสุรวิทยำคำร คงเหลือ  3,085,292 บำท   เบิกงวดที่ 2 
        1.5  รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม 4 โรง ท ำ PO เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนนำรำยณ์ค ำผงวิทยำ/ โรงเรียน
มัธยมจำรพัต เร่งให้เบิกจ่ำยตำมงวดงำน  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๑ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๑) แบบ... 

        1.6  รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนธำตุศรีนคร ขอให้เร่งด ำเนินกำร ส่งเอกสำรหลักฐำนเพ่ือท ำ        
PO ด่วน   
 

     2. งบด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย  เพ่ือให้เป็นไปตำมำตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี 2561 ขอให้โรงเรียน กลุ่ม ศูนย์ หน่วย ที่รับผิดชอบ
โครงกำรและที่ได้รับแจ้งจัดสรร/อนุมัติเงินงบประมำณประจ ำปี 2561 จำกสพฐ.  เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินให้
แล้วเสร็จเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร หำกพบปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนทันที ขอให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ก ำชับติดตำมเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้ทันภำยในก ำหนด และไม่ท ำให้ทำงรำชกำรเสียหำย  กำรเบิกจ่ำยให้
ส่งเบิก/ยืมให้แล้วเสร็จภำยใน 24 สิงหำคม 2561 หำกไม่จัดส่งรำยงำนควำมจ ำเป็นต้องใช้ จะถือว่ำไม่
ประสงค์จะใช้งบประมำณ  
โครงกำรที่ สพฐ.อนุมัติ และโครงกำรที่สพม.33 จัดสรรและอนุมัติ  แต่ยังไม่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย หรือมีก ำหนด
ระยะเวลำที่จะด ำเนินกำรในช่วง สิงหำคม- กันยำยน 2561 ขอให้บันทึกรำยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้
จ่ำยเงิน เหตุผลควำมจ ำเป็น ส่งกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ใน 24 สิงหำคม 2561ให้จงได้ หำกไม่
รำยงำนแสดงว่ำไม่ประสงค์จะด ำเนินกำร เช่น 

               ค่ำอำหำรนักเรียนพักนอน   7  โรง     จ ำนวนเงิน    2,051,100      บำท มีบำงโรงยังไม่เบิก 
ค่ำอินเตอร์เน็ต  21 โรง                     จ ำนวนเงิน      356,754       บำท 
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรคุณธรรม สพฐ.ที่ สพม.33 จัดสรรให้สหวิทยำเขต 

 ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ 

3.๗.๒ โครงการพัฒนาครคูรบวงจร (คูปองครู 10,000 บาท/คน) ประจ าปีงบประมาณ  2561  
                   สพม.33  มีครูลงทะเบียนและได้รับอนุมัติในระบบ training obec รวมทั้ง 2 รอบจ ำนวนครู  
3,763 รำย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21 ,501,210  บำท  ได้รำยงำนในระบบ traning obec  แจ้ง สพฐ. 
เรียบร้อยแล้ว  กำรอบรมรุ่นต่อ ๆ ไป ก็ด ำเนินกำรเตรียมเอกสำรหลักฐำนขอยืมเงินเพ่ือเบิกจ่ำยให้ข้ำรำชกำร
ครูต่อไป  ส ำหรับรำยที่ไม่ได้ยืมหรือยืมซ้ ำได้แจ้งให้จัดส่งเอกสำรหลักฐำนขอเบิกเงินหลังจำกกลับมำจำกกำร
อบรม ส ำหรับรำยที่ยืมเมื่อกลับจำกอบรมให้เร่งส่งใช้เงินยืม ซึ่งได้แจ้งซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรส่งใช้เงินยืม ตำม
หนังสือ สพม.33 ที่ ศธ 04263 /2940  ลงวันที่  19  กรกฎำคม  2561 ทำง My office เรียบร้อยแล้ว 

ทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรพัฒนำครูครบวงจร 
รำยกำร จ ำนวนเงิน ยืม/เบิก คงเหลือ หมำยเหตุ 
รับจัดสรร/โอนครั้งที่1 6,110,700 6,110,700 0.00  
รับจัดสรร/โอนครั้งที่ 2 11,474,390 9,488,384 1,986,606  
รวม 17,585,090 15,599,084 1,986,006  

- ส ำหรับข้ำรำชกำรครูที่อบรมกับหน่วยจัดที่สังกัด สพฐ.(โรงเรียนที่สังกัด สพฐ.) ทำงสพม.33 
ไม่ได้ลดยอดค่ำลงทะเบียน ขอให้แจ้งข้ำรำชกำรครู ส่งคืนเงินค่ำลงทะเบียนด่วน 

- กำรส่งเอกสำรล้ำงหนี้เงินยืม พบข้อสังเกตที่ตรวจสอบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๒ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๒) ขออนุมัติ... 

๑.) แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ด้ำนหลัง ช่องผู้จ่ำยเงิน ไม่ลงนำม  และส่วนที่ 2 ด้ำนล่ำง ช่ อง             
ผู้จ่ำยเงินไม่ลงนำม ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้ลงนำม 

๒.) ขำดส ำเนำขออนุญำตไปรำชกำร 
      ๓) แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ไม่ระบุรำยละเอียดที่อยู่ บ้ำนเลขที่ ต ำบล 
อ ำเภอจังหวัด  ระบุรถโดยสำรประจ ำทำง ไม่ประจ ำทำง รถตู้ รถปรับอำกำศ รถจักรยำยนยนต์ รถ
แท็กซี่ ให้ชัดเจน และไม่ระบุเหตุผลประกอบ........ 

ที่ประชุม รับทรำบ/ถือปฏิบัติ   
 

  3.๘ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      ๓.๘.๑ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด ำเนินโครงกำรพัฒนำครู รูปแบบครบ
วงจร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้จัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำตนเองให้ข้ำรำชกำรครูคนละ 
10,000 บำท/คน/ปี เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำตนเอง เป็นค่ำลงทะเบียนหลักสูตร ค่ำพำหนะเดินทำง 
ค่ำท่ีพักและค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรพัฒนำตนเองในหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรองและสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
ตนเองรำยบุคคล (ID PLAN) มีหลักสูตรให้ครูเลือกเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ จ ำนวน 1520 หลักสูตร โดย
ก ำหนดปฏิทินให้ครูท ำกำรลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม (Shopping) จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 28 พฤษภำคม – 3 มิถุนำยน 2561 
  ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 15 – 22 มิถุนำยน 2561  
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ขอแจ้งแนวปฏิบัติกรณีครูได้รับ
ผลกระทบจำกโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) กรณีข้ำรำชกำรครูไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ Training.obec.go.th หรือลงทะเบียน           
ไม่ส ำเร็จ และประสงค์จะอบรมทำง Online หรือทำงไกล ให้แสดงควำมประสงค์โดยกรอกข้อมูลรำยละเอียด
ทำง goo.gl/9LX5CE ภำยในวันที่ 10 สิงหำคม 2561 
  2) กรณีข้ำรำชกำรครูที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ Training.obec.go.th เลือกหลักสูตรอบรม 
แต่เข้ำรับกำรอบรมกับหน่วยพัฒนำและขอเบิกงบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม ไม่สำมำรถขอเบิก
เงินเพ่ือเป็นค่ำจ่ำยในกรณีดังกล่ำวได้ 
  3) กรณีข้ำรำชกำรครูที่ได้รับผลกระทบจำกหน่วยพัฒนำครู เนื่องจำกหน่วยพัฒนำยกเลิก
หลักสูตรอบรม ตำมรำยชื่อจ ำนวน 39 รำย ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   3.1) ข้ำรำชกำรครูประสำนหน่วยพัฒนำตำมประกำศรำยชื่อหลักสูตรกำรพัฒนำ 
ของ สพฐ. ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล ( ID Plan) ที่มีที่นั่งว่ำงรองรับได้ หลักสูตร
ต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่ปฏิบัติหน้ำที่/จังหวัดใกล้เคียง/จังหวัดในเขตตรวจรำชกำร หรือในภูมิภำค โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนผ่านระบบ Training.obec.go.th 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๓ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๑.รำงวัล... 

   3.2) ขออนุมัติกำรไปอบรมจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   3.3) รำยงำนผลกำรขออนุมัติเข้ำรับกำรอบรมจำกผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ไปยัง            
สพม.33 
   3.4) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ พิจำรณำอนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูเข้ำรับกำรอบรม           
ตำมควำมต้องกำรและภำระงำนของครู 
   3.5) เข้ำไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครูผู้ประสงค์จะอบรม ภำยในวันที่ 15 
สิงหำคม 2561 
  4) กรณีข้ำรำชกำรครูลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรของหน่วยพัฒนำครู สังกัด สพฐ.          
ไม่ต้องเบิกเงินค่ำลงทะเบียน เบิกเฉพำะค่ำท่ีพัก (กรณีหน่วยพัฒนำไม่จัดที่พัก) ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง  
   หน่วยพัฒนำครูสังกัด สพฐ. เช่น ร.ร.เสอเพลอพิทยำคม / ร.ร.กันเกรำพิทยำคม / 
ร.ร.ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ เท่ำที่ส ำรวจรำยชื่อครูในสังกัด สพม.33 มีจ ำนวน 10 คน ได้แจ้งแล้ว 
   หรือกรณีทีค่รูได้ยืมเงินส่วนนี้ไปแล้ว ให้น ำส่งคืน(ค่ำลงทะเบียน) ที่กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์ 

ที่ประชุม รับทรำบ 
    

๓.๘.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

  ด้วยคุรุสภำ ก ำหนดให้มีกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลของคุรุสภำ
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่มี
ผลงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงที่ดีในวิชำชีพเป็นที่ประจักษ์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพดีเด่น และเพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจแก่ผู้ประกอบ
วิชำชีพที่จะพัฒนำตนเอง พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนเป็นผลดีต่อกำรศึกษำของ
ประเทศชำติ  
จ ำนวน  ๕  รำงวัล ประกอบด้วย 
  ๑) รำงวัลคุรุสภำ 
  ๒) รำงวัลคุรุสดุดี 
  ๓) รำงวัลครูผู้สอนดีเด่นตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๔) รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่น เพ่ือรับเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ สธ 
  ๕) รำงวัลครูภำษำฝรั่งเศสดีเด่น เพ่ือรับรำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึกพระนำมำภิไธยย่อ กว 

  บัดนี้ กำรด ำเนินกำรคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและระดับจังหวัด (ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์) ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลกำรคัดเลือก ดังนี้ 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๔ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/ในปีนี้... 

  1) รางวัล คุรุสดุดี ได้แก่ 
   1) นำยกฤษ ละมูลมอญ  รองผอ.สพม.33 
   2) นำยจีระพรรณ เพียรมี  ผอ.ร.ร.ห้วยจริงวิทยำ 
   3) นำงนิภำพร บั๊คตัน  ครู ร.ร.ท่ำสว่ำงวิทยำ 
   4) นำงวริษฐำ นิ้วทอง  ครู ร.ร.ส ำโรงทำบวิทยำคม 
   5) นำยเทพรัตน์ กิ่งแก้ว  ครู ร.ร.จอมพระประชำสรรค์ 
   6) นำงสำวชนิดำภำ แก้วจ ำปำ ครู ร.ร.หนองสนิทวิทยำ 
   7) นำยวิธิวัติ รักษำภักดี  ครู ร.ร.ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 
   8) นำงบุญยืน สุขส ำโรง  ครู ร.ร.ลำนทรำยพิทยำคม 
   9) นำยนรินทร์ อนงค์ชัย  ครู ร.ร.กระเทียมวิทยำ 
  2) รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับจังหวัด  
   ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
   นำงพัสณีย์ บุญยง  ครู ร.ร.สุรวิทยำคำร 
   ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
   นำยวิธิวัติ รักษำภักดี  ครู ร.ร.ท่ำตูมประชำเสริมวิทย์ 
   ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
   นำงยุพิน บรรเทพ  ครู ร.ร.จอมพระประชำสรรค์ 
   ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
   นำยชัยพล เผือดจันทึก  ครู ร.ร.จอมพระประชำสรรค์ 
   ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   นำยสุทิตย์ สันทัยพร  ครู ร.ร.สิรินธร 
   ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   นำงสมใจ วำพัดไทย  ครู ร.ร.ส ำโรงทำบวิทยำคม 
 
  3) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 
   นำงสำววิภำพร แสวงสุข  ครู ร.ร.จอมพระประชำสรรค์ 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
๓.๘.3 โครงการ “ครูดไีม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2561 (ปีท่ี 8) 

  ด้วย สพฐ. โดยส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงด
เหล้ำ (สคล.) ส ำนักงำนกองทุนสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เครือข่ำย
โรงเรียน ค ำพ่อสอน และเครือข่ำยครูดีไม่มีอบำยมุข ได้จัดโครงกำร "ครูดีไม่มีอบำยมุข" (ปีที่ ๘) และโครงกำร 
“โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข” (ปีที่ ๓)  ต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ เพ่ือเชิญชวนให้ครู ผู้บริหำร และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำสมัครเข้ำร่วมโครงกำร   



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๕ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/รำงวัลสม... 

  ในปีนี้ สพม.33 ขอเชิญชวนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสมัคร            
เข้ำร่วมโครงกำร  โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองทำงไปรษณีย์เท่ำนั้น หมดเขตส่งใบสมัคร ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๑  

   ถึง  บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชันแนลเฮำส์ จ ำกัด 
    เลขที่ 501/1 ซ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน 
    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 10210 
   (วงเล็บมุมซอง “ครูดีไม่มีอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2561 (ปีที่8) 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

๓.๘.4 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 3 ปี 
2562 

  ด้วยมูลนิธิสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี จะด ำเนินกำรคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระรำชทำนรำงวัล
สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี เพ่ือคัดเลือกครูที่ทุ่มเทเสียสละตน จนสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์            
เป็นแรงบันดำลใจแก่เพ่ือนครูและสร้ำงคุณประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำ เ พ่ือรับพระรำชทำนรำงวัล                
สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ (ประเทศไทย) ซึ่งด ำเนินกำร ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรคัดเลือกรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ในระดับจังหวัดสุรินทร์               
ขอควำมร่วมมือให้ประชำสัมพันธ์รำงวัลฯ เพ่ือเชิญชวนศิษย์เก่ำ สถำนศึกษำ สมำคม มูลนิธิและองค์กรซึ่งมี
ฐำนะเป็นนิติบุคคลและมีภำรกิจส่งเสริมกำรเรียนรู้ เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี 
พร้อมส่งแบบประวัติและผลงำน ภำยในวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ ไปยังศูนย์ประสำนงำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำ
มหำจักรี จังหวัดสุรินทร์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์  

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
(Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 

๑. ความเป็นมา 
  ในโอกำสที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระชนมำยุครบ ๖๐ 
พรรษำ ในปี ๒๕๕๘ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกำ ได้ขอพระรำชทำนพระรำชำ
นุญำตจัดตั้งรำงวัลระดับนำนำชำติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระปรีชำด้ำนกำรศึกษำ ที่ทรงอุทิศพระองค์ส่งเสริม
กำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนในระดับต่ำงๆ มำโดยตลอด โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนผู้ด้อยโอกำสในท้องถิ่น
ห่ำงไกลทั่วประเทศ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะส ำคัญของควำมเป็นครู ๔ ประกำร ได้แก่ (ควำมรอบรู้ 
กำรสอนดี มีคุณธรรมจรรยำบรรณ  และมุ่งมั่นพัฒนำ) ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนพระรำชำ
นุญำตตั้งนำมรำงวัลว่ำ “รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี” (Princess Maha Chakri Award) 
 
 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๖ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๑.๓ มีประ... 

  รำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี เป็นรำงวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงำนดีเด่นและสร้ำง
คุณประโยชน์ต่อกำรศึกษำในประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (บรูไนดำรุส
ซำรำม อินโดนีเซีย กัมพูชำ ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนำม และไทย) ประเทศ
ละ ๑ คน รวม ๑๑ รำงวัล ซึ่งจะด ำเนินกำรคัดเลือกครูในทุก ๒ ปี พิธีพระรำชทำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี 
จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๘ ในประเทศไทย และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 
 ๑) กระบวนการคัดเลือก 
  ๑ กำรสรรหำและเสนอชื่อ 
  ๒ กำรคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรระดับจังหวัด 
  ๓ กำรคัดเลือกโดยคณะกรรมกำรส่วนกลำง 
  ๔ กำรตัดสินโดยคณะกรรมกำรมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี 
   

  
 

 

 

 
                                                       
                                                      
     

 

 
  

 

 

 ๒) คุณสมบัติของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

  ๑. คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑.๑ มีสัญชำติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
   ๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในสถำนศึกษำ 
/เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถำนศึกษำที่สอนผู้เรียนในวัยกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ผู้เรียนที่มีอำยุระหว่ำง ๓ – ๑๘ 
ปี) 

กระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ 

คณะกรรมคัดเลือกส่วนกลาง 

คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 

องค์กรตามประกาศ
มูลนิธิ 

ศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 
25 ปี 

สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่เป็นนิติบุคคลมีภารกิจ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

 

 

สถานศึกษา 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๗ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๔.กำรคัดเลือก... 

   ๑.๓ มีประสบกำรณ์งำนสอนต่อเนื่องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ปี นับถึงวันที่ออก
ประกำศนี้ (๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑) 
   ๑.๔ ปฏิบัติกำรสอนด้ำนกำรสอนอยู่จนถึงวันรับพระรำชทำนรำงวัล 
   ๑.๕ ไม่เป็นผู้ประกอบอำชีพครูสอนพิเศษเป็นอำชีพหลัก 
  ๒. คุณสมบัติเฉพำะ 
   ๒.๑ เป็นผู้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ 
   ๒.๒ เป็นผู้มีคุณูปกำรต่อกำรศึกษำ 
๓. การสรรหา และเสนอชื่อ 

 ๓.๑ ผู้มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ 
  ๑. องค์กรภำครัฐและภำคเอกชนตำมประกำศของมูลนิธิ (๖ องค์กร) 
      - ส ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ 
      - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
      - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
      - มูลนิธิแพทย์อำสำสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี (พอ.สว.) 
      - มูลนิธิสมำน - คุณหญิงเบญจำ แสงมลิ 
               - สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
  ๒. สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสนอ
ชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงำนร่วมกับสถำนศึกษำของตนอยู่ในปัจจุบัน  
  ๓. สมำคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลและมีภำรกิจส่งเสริมกำรเรียนรู้ เสนอ
ชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงำนร่วมกับองค์กรของตน 
  ๔ ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่ำ อำยุไม่น้อยกว่ำ ๒๕ ปี เสนอชื่อครูที่เป็นผู้เคยสอนตนมำก่อน 
 ๓.๒ วิธีเสนอชื่อ 
  ๑. องค์กรภำครัฐและภำคเอกชนตำมประกำศของมูลนิธิ เสนอชื่อครูที่ได้รับรำงวัลจำกองค์กร       
ของตน ไปยังคณะกรรมกำรคัดเลือกส่วนกลำง โดยใช้แบบ บ.๑ 
  ๒. สถำนศึกษำ สมำคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลและมีภำรกิจส่งเสริมกำร
เรียนรู้ เสนอชื่อครูไปยังคณะกรรมกำรคัดเลือกระดับจังหวัด โดยใช้แบบ บ.๑ 
  ๓. ศิษย์เก่ำ เสนอชื่อครูที่เคยสอนตนเอง ๑ คน โดยใช้แบบ บ.๒ 

  หมำยเหตุ สมำคม และมูลนิธิ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูหรือ
กิจกำรของสถำนศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีสิทธิเสนอชื่อครูเข้ำรับกำร
คัดเลือก  

 

 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๘ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๘.๕ โครงกำร... 

 
๔ การคัดเลือก  
  กำรคัดเลือกมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ : คัดเลือกระดับจังหวัดโดยคณะกรรมกำรคัดเลือกระดับจังหวัด 
- พิจำรณำคัดเลือกครูที่ได้รับกำรเสนอชื่อไว้ไม่เกินจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศ จังหวัด

สุรินทร์ จ ำนวน ๓ คน 
- ครูที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับจังหวัด จ ำนวน ๓ คน เป็นตัวแทนจังหวัด จะได้รับรำงวัล  

“ครูขวัญศิษย์” 
- ส่งรำยชื่อครูที่ได้รับกำรคัดเลือกไปยังคณะกรรมกำรคัดเลือกส่วนกลำง 

 

 ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกในส่วนกลาง 

  คณะกรรมกำรคัดเลือกส่วนกลำง เป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบรำยชื่อที่คณะกรรมกำร
คัดเลือกระดับจังหวัด และองค์กรภำครัฐและเอกชนฯ เสนอมำ ให้เหลือจ ำนวนไม่เกิน ๒๐ คน (โดยเรียง
ตำมล ำดับ ๑ - ๒๐) แล้วให้สง่รำยชื่อครูที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกล ำดับที่ ๑-๓ ไปยังคณะกรรมกำรมูลนิธิฯ 
ส ำหรับครูที่ได้ล ำดับที่ ๔-๒๐ จะได้รับรำงวัล “ครูยิ่งคุณ” จ ำนวน ๑๗ คน 

 ขั้นตอนที่ ๓  : การพิจารณาตัดสิน 
  คณะกรรมกำรมูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี พิจำรณำตัดสินครูรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำ
จักรีจำกรำยชื่อครู ที่คณะกรรมกำรคัดเลือกส่วนกลำงเสนอมำ จ ำนวน ๓ คน ครูผู้มีคะแนนล ำดับที่ ๑ เป็นผู้
ได้รับรำงวัล 
“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ส่วนครูผู้มีคะแนนล ำดับที่ ๒ และล ำดับที่ ๓  จะได้รับรำงวัล “คุณากร” 

๕ สรุปรางวัล 
   ๑ รำงวัล “สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี” จ ำนวน ๑  รำงวัล 
   ๒ รำงวัล “คุณำกร”  จ ำนวน ๒  รำงวัล 
   ๓ รำงวัล “ครูยิ่งคุณ”  จ ำนวน ๑๗ รำงวัล 
   ๔ รำงวัล “ครูขวัญศิษย์”  จ ำนวนไม่เกิน ๑๓๙ รำงวัล 
 
๖ ปฏิทินการเสนอชื่อ การส่งแบบประวัติและผลงาน 

  ให้เสนอชื่อพร้อมประวัติและผลงำนของครูรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ 
ภำยในวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ ไปยังศูนย์ประสำนงำนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี จังหวัดสุรินทร์  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 

ที่ประชุม รับทรำบ 

 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๒๙ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๓.๙.๒ แจ้งกำร... 

๓.๘.5 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้มีโครงกำร "ครูดีในดวงใจ"           
ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือสรรหำและคัดเลือกครูสำยงำนกำรสอนที่เป็นครูดี มีควำมประพฤติดี มีจิตวิญญำณ
ควำมเป็นครู มีผลงำนเป็นที่ปรำกฏและเป็นที่รักของนักเรียน เพ่ือนครูและชุมชน ให้ได้รับรำงวัล "ครูดีใน
ดวงใจ"  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ขอควำมร่วมมือให้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำร
สรรหำและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" โดยวิธีกำรเสำะแสวงหำ "ครูดี" ในรูปของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ กรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง
ฯลฯ สรรหำและให้ควำมเห็นชอบคัดเลือกครูสำยกำรสอน จ ำนวน ๒ คน ดังนี้ 
  ๑) ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
  ๒) ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แล้วเสนอชื่อผู้ได้รับคัดเลือกไปยัง สพม.๓๓ เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกเป็น"ครูดีในดวงใจ" ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ภำยในวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๑ 
  รางวัล ได้แก่ เกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่รำงวัล แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 
  ๑ "ครูดีในดวงใจ" ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน ๖๓๗ คน 
  ๒ "ครูดีในดวงใจ" ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คณะกรรมกำรของ 
สพฐ.พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับรำงวัลจำก สพท.ละ ๑ คน และส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ๑ คน จ ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๒๖ คน 
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ 
  ๑) เป็นข้ำรำชกำรครู ปฏิบัติหน้ำที่ครูสำยงำนกำรสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  มำแล้วไม่น้อย
กว่ำ ๓ ปีต่อเนื่อง และต้องท ำกำรสอนในโรงเรียนปัจจุบันไม่น้อยกว่ำ ๑ ปีกำรศึกษำ 
  ๒) เป็นบุคคลมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นที่ศรัทธำ ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู
ชุมชนและสังคม 
  ๓) เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง จนเกิดผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 
  ๔) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรืออยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรทำงวินัย 
  ๕) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับกำรพิจำรณำให้เป็น ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.   

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

     ๓.๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓.๙.๑ แจ้งระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การเปิด – ปิดสถานศึกษาวิชา

ทหาร พ.ศ.2554 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร พ.ศ.2503 และกฎกระทรวง           

ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรฝึกวิชำทหำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบังเกิดผลดีตำมนโยบำยของทำงรำชกำรที่ก ำหนดไว้ จึงให้ก ำหนดระเบียบดังต่อไปนี้ 

 ที่ประชุม รับทรำบ 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๐ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๒) ส ำนักงำน... 

 
 
    ๓.๙.๒ แจ้งการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การ
ฝึกอบรม ๓ ท่อน (A.L.T.C.)  

ด้วย ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ จะได้ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรบ
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้กำรฝึกอบรม ๓ ท่อน (A.L.T.C.) ในวันที่ ๓–๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ ณ ค่ำยลูกเสือ
ชั่วครำว โรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก และได้ด ำเนินกำรรับสมัครจนถึงวันที่ 6 สิงหำคม 2561 ซึ่งจ ำนวน
ผู้สมัครเข้ำอบรมฯ จ ำนวน 30 คน ยังไม่ครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ 45 คน 

ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ จึงขอควำมอนุเครำะห์ผู้บริหำร
สถำนศึกษำในสังกัดที่มียังไม่มีวุฒิทำงกำรลูกเสือ (A.LT.C.) และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติก ำหนด ให้สมัครเข้ำรับกำรอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้กำร
ฝึกอบรม ๓ ท่อน (A.L.T.C.)  

โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบส ำเนำวุฒิบัตรเครื่องหมำยวูดแบดจ์ ๒ ท่อนและส ำเนำ ลส.๑๓ พร้อม
ค่ำลงทะเบียน คนละ ๕,๐๐๐ บำท ได้ท่ี นำยศรีสุนทร  ส่งเสริม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก  

ที่ประชุม รับทรำบ 

3.๙.๓ การด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งรำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนคัดเลือก
นักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561   
         1. กำรคัดเลือกประเภทนักเรียน  ส่วนภูมิภำค ด ำเนินกำรดังนี้ 
      1) สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คัดเลือกนักเรียนของตน ตำมระดับและขนำด
สถำนศึกษำ ขนำดละ 1 คน นักเรียนประถมศึกษำ ส่งสมัครที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตำมสถำน
ที่ตั้งของสถำนศึกษำนั้น ๆ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส่งสมัคร                        
ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจ ำจังหวัด 
       2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน
ระดับประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมระดับกำรศึกษำและขนำดสถำนศึกษำขนำดละ 1 คน    แล้วส่งให้ศูนย์
ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับจังหวัด  ด ำเนินกำรต่อไป 
  2. กำรคัดเลือกประเภทสถำนศึกษำ  ส่วนภูมิภำคให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
      1)  สถำนศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำและระดับประถมศึกษำ ทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน แจ้งควำมประสงค์ขอสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่สถำนศึกษำ
ตั้งอยู่ ส ำหรับสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งควำมประสงค์ขอสมัครเข้ำรับกำร
คัดเลือกไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำประจ ำจังหวัด 



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๑ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/ที่กลุ่มสำระ... 

      2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำแต่ละเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด ำเนินกำรคัดเลือก
สถำนศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำและระดับประถมศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เป็น
ผู้ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ตำมระดับกำรศึกษำและขนำดสถำนศึกษำ ขนำดละ 1 แห่ง แล้ว
ส่งให้ศูนย์ประสำนงำนกำรคัดเลือกระดับจังหวัด ด ำเนินกำรต่อไป   

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

๓.๙.๔ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
              ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมปลาย ได้จัดประชุม คณะกรรมการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ ๒ 
กิจกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมไอยรา  ชั้น ๓  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ นั้น ได้ผลสรุปการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ก าหนดการ จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดย 

- วันที่ ๘ - ๙ กันยายน  ๒๕๖๑  จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน         
ณ สถานที่จัดการแข่งขันฯ จ านวน ๕ สนาม 

- วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ จดังานมหกรรมวิชาการ และพิธีเปิด ณ  โรงเรียน 
สุรวิทยาคาร 

          ๒) สถานที่ ในการจัดการแข่งขัน  มี ๕ สนาม ได้แก่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร  โรงเรียนสิรินธร  
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล และโรงเรียนมหิธรวิทยา  

                     รายละเอียด สถานที่ ในการจัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
ที ่ กลุ่มสาระ/หมวดหมู่กิจกรรม สนามแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ คณิตศาสตร์ รร.สุรวิทยาคาร รร.สุรวิทยาคาร  
๒ วิทยาศาสตร์ รร.สิรินธร รร.สิรินธร  
 นักบินน้อย สพฐ. รร.สิรินธร รร.สิรินธร  
๓ ภาษาไทย รร.สิรินธร รร.ศีขรภูมิพิสัย  
๔ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม รร.สิรินธร รร.ประสาทวิทยาคาร  
๕ สุขศึกษาพลศึกษา รร.วีรวัฒนโ์ยธิน รร.ท่าตูมฯ  
๖ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ รร.สุรินทร์ราชฯ รร.รัตนบุรี  
 ศิลปะ-ดนตรี รร.สุรินทร์ราชฯ รร.รัตนบุรี  



  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๒ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๙.งบประมำณ... 

ที ่ กลุ่มสาระ/หมวดหมู่กิจกรรม สนามแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ศิลปะ-นาฏศิลป์ รร.สุรินทร์ราชฯ รร.รัตนบุรี  
 ศิลปะท้องถิ่น รร.สุรินทร์ราชฯ รร.รัตนบุรี  
๗ ภาษาต่างประเทศ รร.สิรินธร รร.จอมพระฯ  
๘ การงานอาชีพ รร.สุรวิทยาคาร รร.สังขะ  
 คอมพิวเตอร์ สธ/สวค./วธ รร.สังขะ ใช้สถานที่ ๓ รร. 
 หุ่นยนต์ รร.สุรวิทยาคาร รร.สังขะ  
๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.วีรวัฒนโ์ยธิน รร.วีรวัฒนโ์ยธิน  
๑๐ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) รร.มหิธรวิทยา รร.นารายณ์ค าผงฯ  

 

                      
๓). ก าหนดการรับสมัคร 

   - งาน แข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กันยายน  ๒๕๖๑ 
   - งานมหกรรมวิชาการ รับสมัคร วันที่ ๒๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  ๔. โลโก ้
                               - ใช้โลโก้ เหมือนปีที่ผ่านมา เปลี่ยนเฉพาะ วัน เวลา โดย รร.สรุวิทยาคาร ด าเนินการ 
                     ๕. การส่งรายชื่อค าสั่งฯ 
    ส่งรายชื่อกรรมการมาท่ีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (เป็นไฟล์ข้อมูล) ภายในวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดูจากข้อมูลเดิม.....) โดยประสานโดยตรงที่นางสาวกัณฑมาศ  แช่มแร่ม พนักงานราชการ
ช่วยราชการฯ 
                     ๖. การจัดท าค าสั่ง  
   - ค าสั่งคณะกรรมการกลาง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ด าเนินการ 
   - ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละศูนย์สาระฯ ส่งเขตฯ ด าเนินการให้ ผอ.เขต
แต่งตั้ง 
                     ๗. การด าเนินการ ส าหรับกิจกรรมที่ไม่มีโรงเรียนสมัคร เข้ารับการแข่งขัน 
   - ประกาศรับสมัครรอบ ๒ ด าเนินการแข่งขันตามที่ศูนย์ฯการแข่งขันก าหนด 
                     ๘. เกณฑ์ และกติกาการแข่งขัน เรียบร้อยทุกสาระ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑   
ข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่ http://www.sillapanet/home/ 
   

http://www.sillapanet/home/


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๓ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/เกณฑ์กำรแข่ง... 

  ๙. งบประมาณ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๕๘,๐๘๐. บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

๑. ค่าใช้ใช้ส าหรับสนามการแข่งขัน จ านวน ๑๔๘,๐๐๐. บาท 
๒. ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดนิทรรศการ(เพ่ิมเติมในส่วนของงานมหกรรมวิชาการ) ของสหวิทยา

เขต  ๕๖,๐๐๐.  บาท 
๓. ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่มส าหรับกรรมการฯ ทุกศูนย์สาระ/ทุกกิจกรรม 

จ านวน ๑๕๔.๐๘๐. บาท 
  ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ พิจารณาจัดสรร
ให้ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐. บาท (สองแสนบาทถ้วน) ยังขาดงบประมาณ จ านวน ๑๕๘,๐๘๐.  บาท ทั้งนี้ ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวิชาการ ซึ่งจะได้น าเข้าที่ประชุมหารือประธานสหวิทยาเขต และประธาน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา  

1. กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 ครั้งที่ 68  
ปีกำรศึกษำ 2561  

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต33 จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต33 ครั้งที่ 68 ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำง วันที่ 8 - 10 กันยำยน 
2561 ซึ่งมีเกณฑ์กำรแข่งขันกลุ่ม/กิจกรรมที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 7 รำยกำร เกณฑ์กำรแข่งขันที่
ก ำลังปรับปรุง 5 รำยกำร และเกณฑ์กำรแข่งขันรอตรวจสอบ 5 รำยกำร รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้ 
และสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sillapa.net/home/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sillapa.net/home/


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๔ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

/๒.กิจกรรม... 

เกณฑ์กำรแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีกำรศึกษำ 2561 
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.sillapa.net/home/ 

ที ่ หมวดหมู่ หมายเหตุ 
1 ภำษำไทย  

2 คณิตศำสตร์  

3 วิทยำศำสตร์  ขอปรับปรุงเกณฑ์ 
4 นักบินน้อย สพฐ.  *รอตรวจสอบ 
5 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ขอปรับปรุงเกณฑ์ 
6 สุขศึกษำ และพลศึกษำ  

7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์  ขอปรับปรุงเกณฑ์ 
8 ศิลปะ-ดนตรี  

9 ศิลปะ-นำฏศิลป์  

10 ภำษำต่ำงประเทศ  ขอปรับปรุงเกณฑ์ 
11 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ขอปรับปรุงเกณฑ์ 
12 คอมพิวเตอร์  

13 หุ่นยนต์   *รอตรวจสอบ 
14 กำรงำนอำชีพ  

15 ปฐมวัย  

16 กำรศึกษำพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)   *รอตรวจสอบ 
17 กำรศึกษำพิเศษ(เฉพำะควำมพิกำร)   *รอตรวจสอบ 

กิจกรรมท้องถิ่น 

ที ่ หมวดหมู่ หมายเหตุ 

1 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ศิลปวัฒนธรรมอีสำน) 

 

 
โดยในครั้งที่ผ่ำนมำ จัดกำรแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33             

ณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร โรงเรียนสิรนธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และประกอบพิธีเปิด ณ โรงเรียนสุรวิทยำ
คำร  
   เพ่ือให้กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต33 และ
มหกรรมวิชำกำร ครั้งที่ 68 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนพิจำรณำ สถำนที่ในกำรจัดงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 และมหกรรมวิชำกำรในครั้งนี้ 

1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสำระฯ ณ โรงเรียนสุรวิทยำคำร โรงเรียนสิรนธร และ
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 

http://www.sillapa.net/home/


  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ๓๕ 

รายงานการประชุม 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักดั คร ัง้ท่ี ๗/๒๕๖๑ 

2. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ณ โรงเรียนสุรินทร์รำชมงคล 

3. เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ ณ โรงเรียนมหิธรวิทยำ  

ที่ประชุม เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

๑. สมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดสุรินทร์ 
๑.๑ ขอบคุณคณะกรรมกำรและสมำชิกท่ีให้ควำมร่วมมือสมำชิกลงทะเบียนไปศึกษำดูงำนที่เขำ

ค้อครบ ๑๐๐% 
๑.๒ กำรร่วมสนับสนุนงบประมำณที่แบ่งตำมขนำดโรงเรียนครบ ๑๐๐% 

๒. สมำคมฯ ได้แจกเอกสำรก ำหนดกำรประชุมสัมมนำที่จันแรมรีสอร์ทเขำค้อ และศึกษำดูงำนที่
โรงเรียนชัยภูมิภักดีมงคล 

๓. ชมรมโรงเรียนมัธยมขนำดเล็กได้มีค ำสั่งลงวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร
เรียบรอ้ยแล้ว 

 
 
 

เลิกประชุมเวลำ ๑๖.๓๐ น.  
 

 
  (ลงชื่อ)       ผู้จดรำยงำนกำรประชุม  

    (นำยสิรวิชญ์  แสนดี) 
นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 

 
 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม  

      (น.ส. ชูจิตร ชูทรงเดช) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 


